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A. POJMY A ZKRATKY

A.1. POJMY
Abonent

Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který má sídlo, provozovnu nebo místo podnikání ve mᆰstᆰ a je 
u០ivatelem vozidla s platnou STK. 

Budova

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §3 písm. a) vyhláᘐky ა. 268/1998 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Celková prodejní plocha

Souაet prodejních ploch vᘐech obchodních jednotek stavby.

Dominantní prvek reliéfu krajiny

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Vyvýᘐeniny, zelené horizonty a jiné reliéfní tvary, které se 
podílí na vzhledu a charakteru krajiny.

Doplᒀkové opatᖐení místního systému ekologické stability

Té០ pouze „Doplᒀkové opatᖐení“. V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §6 odst. (1) vyhláᘐky ა. 
395/1992 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.

Dopravní závady

Dopravními závadami jsou místa nebo úseky na síti pozemních komunikací, která významnᆰ pᖐispívají ke 
sní០ení kapacity komunikací, omezují jejich prᛰjezdnost nebo zpᛰsobují dopravní problémy.

Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb mᆰstského typu

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Výraznᆰ liniový typ vegetaაního doprovodu – jednoᖐadá აi 
víceᖐadá stromoᖐadí.

Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb pᖐírodního typu

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Výraznᆰ neliniový typ vegetaაního doprovodu – skupinová 
výsadba - porosty s cílovým stavem i funkcí vegetaაní clony.

Drobná ᖐemeslná výroba

Malosériová výroba, která svým charakterem a kapacitou nemᆰní charakter území, vyjádᖐený hlavním 
vyu០itím plochy. Provoz s malým rozsahem výmᆰry výrobní plochy, nízkým poაtem zamᆰstnancᛰ a neklade 
zvýᘐené nároky na dopravní zátᆰ០ území.

Za drobnou ᖐemeslnou výrobu nelze pova០ovat napᖐ. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a dalᘐí 
provozy, které vy០adují vstup tᆰ០ké nákladové dopravy do území.

Hranice charakteru území

Hranice (A, B, C) vymezené na území mᆰsta, které vyjadᖐují kvalitu obsluhy území veᖐejnou dopravou pro 
stanovení poაtu odstavných a parkovacích stání pro navrhované stavby v území.

Hromadná gará០

Jedno nebo vícepodla០ní objekt, který slou០í k odstavení nebo parkování vozidel.

Chránᆰný pohled

Urbanistický kompoziაní prvek. Je pohled (urაený místem pohledu a smᆰrem pohledu), jen០ má zvláᘐtní 
hodnotu v obrazu místa. Pásmo ochrany pohledu je vymezeno rameny úhlu pohledu z místa pohledu.

Chránᆰný prᛰhled

Je linie, její០ pohledové ukonაení má zvláᘐtní hodnotu v obrazu místa.

Koeficient zelenᆰ (KZ)
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Je koeficientem stanovujícím minimální podíl zelenᆰ v území. Koeficient zelenᆰ je podílem minimální 
plochy zelenᆰ na rostlém terénu stavebního pozemku a plochy stavebního pozemku.

Kompoziაní akcent

Urbanistický kompoziაní prvek. Kompoziაní akcent svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi 
ukonაuje kompoziაní osy mᆰsta. Kompoziაní akcent je tvoᖐen napᖐíklad významnou budovou, nebo 
souborem budov, pᖐírodním útvarem აi umᆰleckým dílem, akcentujícím svou kvalitou význam místa.

Komunikace pro cyklisty

Komunikace urაené výhradnᆰ pro cyklisty (popᖐ. jízdu na skateboardu, koleაkových bruslích apod.); dᆰlí se 
na cyklistické pruhy nebo pásy a cyklistické stezky.

Komunikace pro chodce a cyklisty

Komunikace urაené pro chodce a cyklisty.

Koridor pro vedení dopravní a technické infrastruktury

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 odst. i) zákona ა. 186/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Kosterní stromoᖐadí v krajinᆰ

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Krajinotvorné stromoᖐadí - spojnice ni០ᘐího ᖐádu koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

Letiᘐtᆰ

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 odst. (7) zákona ა. 49/1997 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Logistické centrum

Místo urაené pro koncentraci nabídky ᘐirokého spektra logistických slu០eb (pᖐepravní, skladovací, 
manipulaაní, tᖐídící, celní, pojiᘐᙐovací, informaაní, servisní, bezpeაnostní a dalᘐí slu០by), ve kterém je 
mo០no zajistit obsluhu minimálnᆰ dvᆰma druhy dopravy (silniაní / ០elezniაní / letecká / vnitrozemská 
vodní).

Lokální dominanta

Urbanistický kompoziაní prvek. Stavba, nebo აást stavby, která zdᛰrazᒀuje pozici stavby v urbanistické 
struktuᖐe (napᖐíklad výᘐkové zdᛰraznᆰní náro០í, schodiᘐᙐového prostoru apod.).

Maximální podla០nost zástavby

Maximální podla០nost zástavby je definovaná nepᖐekroაitelná maximální podla០nost stavby urაená poაtem 
nadzemních podla០í. Zjiᘐᙐuje se v místᆰ stavby pᖐilehlé k sousedícímu veᖐejnému prostranství od úrovnᆰ 
terénu v tomto místᆰ. Pro úაely stanovení podla០nosti stavby se za podla០í poაítají i ustoupená podla០í a 
podkroví.

Mᆰᖐítko stavby

Vyjadᖐuje velikost (nikoliv rozmᆰr) architektonických forem stavby. Mᆰᖐítkem se rozumí vztah velikostí 
hmot (skuteაných i zdánlivých) spolu s jejich აlenᆰním na architektonické prvky a jejich formováním 
vzhledem k აlovᆰku. Velikost mᆰᖐítka vychází z porovnání pomᆰru lidské postavy k objektᛰm, které mají 
k lidské postavᆰ vᘐeobecnᆰ známý vztah (výᘐka podla០í, velikost oken a dveᖐí, výᘐka schodiᘐᙐového stupnᆰ 
apod.). Stavbami velkého mᆰᖐítka se rozumí stavby, jejich០ architektonické prvky mají nadsazenou 
velikost, vᆰtᘐí, ne០ je z hlediska funkce, praktiაnosti i zvyklostí potᖐebné. Stavbami malého mᆰᖐítka se 
rozumí stavby, jejich០ architektonické prvky mají velikost menᘐí, ne០ je obvyklá, stavby pᛰsobí zdrobnᆰle. 
Stavbami normálního mᆰᖐítka se rozumí stavby, jejich architektonické prvky vycházejí z pᖐirozeného 
vztahu k velikosti lidské postavy.

Mᆰstské centrum

Prvek Polycentrického systému mᆰsta. Mᆰstské centrum je stᖐediskem spoleაenského ០ivota a funkაnᆰ i 
výtvarnᆰ nejvýznamnᆰjᘐí აástí mᆰsta. Ve svém území prioritnᆰ soustᖐeჰuje pᖐedevᘐím stavby a zaᖐízení 
pro bydlení a obაanské vybavení nadmᆰstského a celomᆰstského významu (napᖐíklad dᛰle០ité politické, 
správní a kulturní instituce).
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Mᆰstské subcentrum

Prvek Polycentrického systému mᆰsta. Mᆰstská subcentra pᖐebírají აásteაnᆰ funkci mᆰstského centra a 
vytváᖐejí podmínky pro odlehაení dopravního zatí០ení mᆰsta. Vybavení ploch mᆰstských subcenter slou០í 
denním i obაasným potᖐebám obyvatel. Mᆰstská subcentra soustᖐeჰují stavby a zaᖐízení obაanského 
vybavení místního významu slou០ící obyvatelᛰm pᖐilehlého území. V tᆰ០iᘐti subcentra se nachází významné 
veᖐejné prostranství s napojením na mᆰstskou hromadnou dopravu.

Mᆰstský bulvár

Prvek Polycentrického systému mᆰsta. Mᆰstské bulváry koncentrují hlavní rozvojový potenciál území. Na 
plochách podél vymezených mᆰstských bulvárᛰ jsou prioritnᆰ soustᖐedᆰny stavby a zaᖐízení zejména pro 
obაanské vybavení celomᆰstského a místního významu. Veᖐejný prostor mᆰstského bulváru je intenzivnᆰ 
vyu០itý.

Místní osa

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Dᛰle០itá linie v území, spojnice ni០ᘐího ᖐádu systému sídelní 
zelenᆰ.

Neruᘐící slu០by

Slu០by, které svým provozováním, výrobním a technickým zaᖐízením nenaruᘐují pohodu bydlení v budovách 
ve svém okolí. Pohodou bydlení se rozumí souhrn აinitelᛰ a vlivᛰ, které pᖐispívají k tomu, aby bydlení bylo 
zdravé a vhodné pro vᘐechny kategorie u០ivatelᛰ, resp. aby byla vytvoᖐena vhodná atmosféra klidného 
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých slo០ek ០ivotního prostᖐedí, napᖐ. nízkou 
hladinou hluku, აistotou ovzduᘐí pᖐimᆰᖐeným mno០stvím zelenᆰ, nízkými emisemi pachᛰ a prachu, 
oslunᆰním apod.  

Neruᘐícími slu០bami se míní napᖐíklad: slu០by cestovního ruchu, návrháᖐské a projekაní slu០by, pᛰjაovny, 
kadeᖐnictví, აistírny apod.

Za neruᘐící slu០by nelze pova០ovat napᖐíklad slu០by pro motoristy (autoservisy, pneuservisy, 
autoklempírny, lakovny) a provozy, vy០adující vstup tᆰ០ké nákladní dopravy do území.

Neruᘐící výroba

Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zaᖐízením nenaruᘐuje pohodu bydlení 
v budovách ve svém okolí. Pohodou bydlení se rozumí souhrn აinitelᛰ a vlivᛰ, které pᖐispívají k tomu, aby 
bydlení bylo zdravé a vhodné pro vᘐechny kategorie u០ivatelᛰ, resp. aby byla vytvoᖐena vhodná atmosféra 
klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých slo០ek ០ivotního prostᖐedí, napᖐ. 
nízkou hladinou hluku, აistotou ovzduᘐí pᖐimᆰᖐeným mno០stvím zelenᆰ, nízkými emisemi pachᛰ a prachu, 
oslunᆰním apod. 

Neruᘐící výrobou se míní napᖐíklad: drobná ᖐemeslná výroba, tiskárny, pekárny, výrobny potravin a nápojᛰ, 
které odpovídají výᘐe uvedené charakteristice.

Obაanské vybavení

V tomto územním plánu pojem zahrnuje obაanské vybavení veᖐejné infrastruktury (§2 odst. (1) písm. k) 3. 
zákona ა. 183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ), dále stavby a zaᖐízení pro tᆰlovýchovu a sport a 
dále tzv. komerაní vybavení, tj. stavby a zaᖐízení pro obchod, administrativu, ubytování, stravování, 
slu០by, vᆰdu a výzkum.

Objekt

Pojem je toto០ný s pojmem „budova“.

Odstavení vozidla

Umístᆰní vozidla v místᆰ bydliᘐtᆰ nebo v místᆰ sídla provozovatele po dobu, kdy se nepou០ívá.

Odstavná a parkovací plocha

Venkovní prostor pro parkování a odstavování vozidel na samostatné ploᘐe oddᆰlené od pozemní 
komunikace.

Osa zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu
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Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Významné soubory ploch tvoᖐící kosterní prvek koncepce 
uspoᖐádání krajiny. Rozvoj tᆰchto ploch zajiᘐᙐují pᖐedevᘐím pᖐírodní mechanizmy sukcese a nasycování 
spoleაenstev, pᖐi zachování nutné míry udr០ovací péაe.

Osa zelenᆰ mᆰstského typu

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Významné soubory ploch tvoᖐící kosterní prvek systému 
sídelní zelenᆰ. Rozvoj tᆰchto ploch zajiᘐᙐuje pᖐedevᘐím koncepce zahradní architektury, intenzita péაe a 
mᆰstský zahradník se svými mechanizaაními prostᖐedky pᖐi pravidelné údr០bᆰ.

Parkování vozidla

Krátkodobé (do 2 hod.) nebo dlouhodobé (nad 2 hod.) umístᆰní vozidla po dobu nákupu, návᘐtᆰvy, 
zamᆰstnání, nalo០ení a vylo០ení nákladu.

Pobytová louka

Pozemek nebo skupina pozemkᛰ s trvalým travním porostem urაený pro rekreaაní aktivity, které 
nevy០adují speciální zázemí.

Prodejní plocha

Hrubá podla០ní plocha maloobchodního zaᖐízení, kde pᖐi prodeji zbo០í dochází ke kontaktu se zákazníkem 
(nikoli tedy sklady, komunikace, související administrativní plochy ani nezbytná pᖐísluᘐenství).

Oberstein, Ivo, Cach, Jan: Názvosloví urbanismu a územního plánování. Praha: FA ჀVUT, 2001. Materiál z výzkumného úkolu MSM 
210000026 „Promᆰny urbanismu“.

Pᖐekryvný prvek

Oznaაení pro vybrané ploᘐné, liniové nebo bodové prvky urbanistické koncepce, koncepce dopravní 
infrastruktury, koncepce technické infrastruktury a koncepce uspoᖐádání krajiny. Pᖐekryvný 
prvek podrobnᆰji specifikuje podmínky pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, nad nimi០ je 
vymezen. Jednotlivé ploᘐné, liniové a bodové pᖐekryvné prvky jsou vymezeny v kapitolách pᖐísluᘐných 
koncepcí územního plánu.

Ploᘐný pᖐekryvný prvek vymezuje ploᘐný rozsah specifických podmínek na plochách s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití, nad nimi០ je vymezen. Rozsah ploᘐného pᖐekryvného prvku zajiᘐᙐujícího podmínky pro realizaci 
stavby nebo opatᖐení nestavební povahy bude upᖐesnᆰn pᖐi zpracování podrobnᆰjᘐí navazující 
dokumentace za podmínky dodr០ení jeho funkce deklarované v územním plánu, zachování souladu 
s podmínkami vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, nad nimi០ je vymezen, a dodr០ení 
podmínek obecnᆰ závazných právních pᖐedpisᛰ.

Liniový pᖐekryvný prvek vymezuje smᆰrový prᛰbᆰh specifických podmínek na plochách s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití, nad nimi០ je vymezen. Závazné je vedení liniového pᖐekryvného prvku ve smyslu odkud 
kam. Pᖐesná poloha (trasa), ᘐíᖐkové uspoᖐádání a technické provedení liniového pᖐekryvného prvku 
zajiᘐᙐujícího podmínky pro realizaci stavby nebo opatᖐení nestavební povahy budou upᖐesnᆰny pᖐi 
zpracování podrobnᆰjᘐí navazující dokumentace za podmínky dodr០ení jeho funkce deklarované 
v územním plánu, zachování souladu s podmínkami vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, nad nimi០ 
je vymezen, a dodr០ení podmínek obecnᆰ závazných právních pᖐedpisᛰ.

Bodový pᖐekryvný prvek vymezuje rámcové umístᆰní specifických podmínek na plochách s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití, nad nimi០ je vymezen. Pᖐesná poloha a prostorové nároky bodového pᖐekryvného prvku 
zajiᘐᙐujícího podmínky pro realizaci stavby nebo opatᖐení nestavební povahy budou upᖐesnᆰny pᖐi 
zpracování podrobnᆰjᘐí navazující dokumentace za podmínky dodr០ení jeho funkce deklarované 
v územním plánu, zachování souladu s podmínkami vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, nad nimi០ 
je vymezen, a dodr០ení podmínek obecnᆰ závazných právních pᖐedpisᛰ.

Pᖐímᆰstské subcentrum

Prvek Polycentrického systému mᆰsta. Pᖐímᆰstská subcentra pᖐebírají funkci mᆰstského centra pro 
základní obაanskou vybavenost a slu០by. Pᖐímᆰstská subcentra soustᖐeჰují v dané lokalitᆰ stavby a 
zaᖐízení obაanského vybavení místního významu slou០ící obyvatelᛰm pᖐilehlého sídla. V tᆰ០iᘐti subcentra 
se nachází významné veᖐejné prostranství s napojením na mᆰstskou hromadnou dopravu.

Pᖐírodní sportoviᘐtᆰ
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Soubor ploch a zaᖐízení ke krátkodobému vyu០ití volného აasu spontánní tᆰlovýchovou v krajinᆰ. Napᖐíklad 
pᖐírodní posilovny, lanové parky apod.

Rastr vzrostlé zelenᆰ

Soubor nᆰkolika stromoᖐadí lemující parkovací a odstavná stání na parkoviᘐtích.

Rekreaაní domek

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 písm. d) 3. vyhláᘐky ა. 3/2008 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Citát: „rekreaაní domek v zastavᆰném území obce se zastavᆰnou plochou nejvýᘐe 80 m2, vაetnᆰ verand, 
vstupᛰ a podsklepených teras; mᛰ០e mít nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í, popᖐípadᆰ jedno nadzemní 
podla០í a podkroví a jedno podzemní podla០í“

Rekreaაní chalupa

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 písm. d) 4. vyhláᘐky ა. 3/2008 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Citát: „rekreaაní chalupa, kterou je stavba, u ní០ byl pᛰvodní úაel u០ití stavby zmᆰnᆰn na stavbu pro 
rodinnou rekreaci“

Rekreaაní chata

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 písm. d) 1. vyhláᘐky ა. 3/2008 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Citát: „rekreaაní chata s obestavᆰným prostorem nejvýᘐe 360 m3 a se zastavᆰnou plochou nejvýᘐe 80 m2, 
vაetnᆰ verand, vstupᛰ a podsklepených teras; mᛰ០e být podsklepená a mít nejvýᘐe jedno nadzemní 
podla០í a podkroví“

Rezident

Obაan, který trvale bydlí ve mᆰstᆰ a je u០ivatelem vozidla s platným STK.

Slu០by

Slu០bou je hospodáᖐská აinnost uspokojující urაitou potᖐebu. Jejím výsledkem je u០iteაný efekt, ne 
hmotný statek (výrobek).

Stavba pro rodinnou rekreaci

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 písm. b) vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Stavební აára

Hranice, rozhraní mezi stavbou (jejím hlavním prᛰაelím) a nezastavᆰnou აástí pozemku smᆰrem do 
veᖐejného prostranství. Stavba nesmí svým pᛰdorysem tuto linii smᆰrem do veᖐejného prostranství 
pᖐesahovat (s výjimkou arkýᖐᛰ a rizalitᛰ). Uzavᖐená stavební აára je definována jako plynulá linie 
s po០adavkem ᖐadové výstavby na její hranᆰ bez odstupu mezi jednotlivými domy. Otevᖐená stavební აára
je definována jako plynulá linie s mo០ností i solitérní výstavby na její hranᆰ, tj. s odstupy mezi 
jednotlivými domy. 

Stavební pozemek

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 odst. (1) písm. b) zákona ა. 183/2006 Sb., ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.

Stromoᖐadí 

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §1 odst. (6) naᖐízení vlády ა. 335/2009 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Tram-train

Je systém hybridních vozidel, která svou koncepcí vycházejí z klasické tramvaje, avᘐak která jsou schopná 
souაasnᆰ jízdy jak po stávajících ០elezniაních kolejích, tak po pᖐípadnᆰ novᆰ vybudovaných tramvajových 
trasách v uliაní síti mᆰsta.
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Truck centrum

Servisní stᖐedisko pro nákladní automobily zajiᘐᙐující zejména tyto slu០by: prodej nových a pou០itých 
vozᛰ, pronájem nákladních vozidel, servisovaní vozidel a návᆰsové techniky, prodej náhradních dílᛰ, mytí 
vozidel (ruაní mytí, myაky), ᘐkolení ᖐidiაᛰ. Administrativní აást truck centra obvykle zahrnuje 
administrativní prostory podpory prodeje, zázemí pro pᖐijímání a vyაkávání zákazníkᛰ, odpoაinkovou 
místnost pro ᖐidiაe. Souაástí truck centra jsou obvykle ploᘐnᆰ rozsáhlé odstavné a parkovací plochy pro 
nákladní a osobní vozidla.

Úrovᒀové kᖐí០ení se ០elezniაní tratí

Úrovᒀové kᖐí០ení silnice nebo místní komunikace s dráhou (០elezniაní tratí).

Územní plán

Tento územní plán, tj. Územní plán Hradce Králové – koncept.

Venkovní sportoviᘐtᆰ

Nezastᖐeᘐené plochy pro sport v exteriéru. Napᖐíklad: kurty pro tenis, volejbal, plá០ový volejbal, 
víceúაelové hᖐiᘐtᆰ, hᖐiᘐtᆰ pro míაové sporty apod.

Veᖐejné prostranství

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §34 zákona ა. 128/2000 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.

Vnitroblok

Prostor obklopený úplnᆰ nebo აásteაnᆰ zástavbou (zejména obytnou) a vyu០ívaný pᖐedevᘐím jejími 
obyvateli. Vnitroblok mᛰ០e být uzavᖐený აi otevᖐený. Nejdᛰle០itᆰjᘐím prvkem vybavení parteru obytného 
vnitrobloku je zeleᒀ.

Význam mᆰstský

Charakteristika urაující územní platnost daného prvku – v tomto pᖐípadᆰ odpovídající významu a potᖐebám 
mᆰsta, mající význam pro mᆰsto.

Význam místní

Charakteristika urაující územní platnost daného prvku – v tomto pᖐípadᆰ odpovídající významu a potᖐebám 
místa, mající význam pro dané místo (lokalitu). Nᆰkdy té០ význam lokální.

Význam nadmᆰstský

Charakteristika urაující územní platnost daného prvku – v tomto pᖐípadᆰ pᖐesahující význam mᆰsta, mající 
význam pro pᖐilehlý region აi kraj.

Významná dominanta

Urbanistický kompoziაní prvek. Pohledovᆰ významný prvek v urbanistické kompozici, pᖐitahující 
pozornost, významná budova nebo soubor budov i pᖐírodní útvar, vizuálnᆰ ovládající svou polohou, hmotou 
nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu mᆰsta nebo krajiny. Významná dominanta spoluutváᖐí siluetu mᆰsta 
აi místa, uplatᒀuje se v pohledech na mᆰsto a v prᛰhledech v mᆰstském prostoru.

Zahrádkáᖐská chata

V tomto územním plánu u០íváno ve smyslu §2 písm. d) 2. vyhláᘐky ა. 3/2008 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Citát: „zahrádkáᖐská chata s obestavᆰným prostorem nejvýᘐe 110 m3 a zastavᆰnou plochou nejvýᘐe 25 m2, 
vაetnᆰ verand, vstupᛰ a podsklepených teras; mᛰ០e být podsklepená a mít nejvýᘐe jedno nadzemní 
podla០í a podkroví“

Záchytné parkoviᘐtᆰ

Venkovní prostor urაený pro parkování vozidel na samostatné ploᘐe oddᆰlené od pozemní komunikace na 
hlavních pᖐíjezdech (vjezdech) do mᆰsta s vazbou na veᖐejnou hromadnou dopravu.

Zelený klín

Pᖐekryvný prvek prostorové koncepce krajiny. Plochy biologicky cenných území rᛰzných typᛰ krajinné 
zelenᆰ pronikající do zastavᆰného území.
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័elezniაní stanice

Místo na dráze urაené pro nástup a výstup cestujících do a z drá០ního vozidla vაetnᆰ poskytování 
pᖐepravních slu០eb.

័elezniაní traᙐ

Dráha, která slou០í veᖐejné ០elezniაní dopravᆰ.

័elezniაní vleაka

Dráha, která slou០í vlastní potᖐebᆰ provozovatele nebo jiného podnikatele (neveᖐejná dráha).

័elezniაní zastávka

Místo na dráze v ᘐiré trati bez kolejového rozvᆰtvení umo០ᒀující nastupování a vystupování cestujících.

Ostatní pojmy:

Pojmy v oblasti zejména dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, ochrany pᖐírody a krajiny, 
zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, lesa, vodního hospodáᖐství, dobývání nerostᛰ, ochrany veᖐejného zdraví a 
civilní ochrany jsou v textu u០ívány v souladu s pojmy uvedenými v pᖐísluᘐných právních pᖐedpisech a 
technických normách, pokud není uvedeno jinak.

A.2. ZKRATKY
BPEJ bonitovaná pᛰdnᆰ ekologická jednotka

ჀOV აistírna odpadních vod

ჀS აerpací stanice

ჀSN Ⴠeská státní norma

DN jmenovitý vnitᖐní prᛰmᆰr potrubí

EVL evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000

Hp pᖐepoაitatelná konstrukაní výᘐka

IAD individuální automobilová doprava

ISP integrovaný systém parkování

IZS integrovaný záchranný systém

KN katastr nemovitostí

KPÚ komplexní pozemkové úpravy

k.ú. katastrální území

KZ koeficient zelenᆰ

LC lokální biocentrum

LK lokální biokoridor

LPIS Land Parcel Identification System – systém evidence pᛰdy

MHD mᆰstská hromadná doprava

MK místní komunikace

MÚK mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka

NC nadregionální biocentrum

NCKP Národní centrum pro krizovou pᖐipravenost

NK nadregionální biokoridor
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NTL nízkotlaký plynovod

OK okru០ní kᖐi០ovatka

OP ochranné pásmo

P+G záchytné parkoviᘐtᆰ typu zaparkuj a jdi

P+R záchytné parkoviᘐtᆰ typu zaparkuj a jeჰ

PMK prostor místní komunikace

PS pᖐedávací stanice

PUPFL pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa

PÚR ჀR Politika územního rozvoje Ⴠeské republiky 2008

RC regionální centrum

RK regionální biokoridor

RS regulaაní stanice

SCZT soustava (systém) centrálního zásobování teplem

STL stᖐedotlaký plynovod

ÚAP Územnᆰ analytické podklady správního obvodu obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Hradec Králové 
2010

ÚPHK tento územní plán, tj. Územní plán Hradce Králové – koncept

ÚPMHK stávající územní plán, tj. Územní plán mᆰsta Hradec Králové, vაetnᆰ zmᆰn

ÚSES územní systém ekologické stability

VSVჀ Vodárenská soustava východní Ⴠechy

VTL vysokotlaký plynovod

VVTL velmi vysokotlaký plynovod

ZÁKOS základní komunikaაní systém

ZPF zemᆰdᆰlský pᛰdní fond

ZÚR Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 2011
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B. POSTUP PᖀI POᖀÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ 

Tuto აást doplní poᖐizovatel.
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C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYU័ÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ᘀIRᘀÍCH VZTAHᛠ V ÚZEMÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNᆠ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.1. VYU័ÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ᘀIRᘀÍCH VZTAHᛠ V ÚZEMÍ
a) Územní plán ᖐeᘐí území mᆰsta Hradec Králové, které sestává z tᆰchto 21 katastrálních území: 
646873 Hradec Králové
647101 Pra០ské Pᖐedmᆰstí
647209 Kukleny
721212 Plaაice
613878 Bᖐezhrad
761125 Svobodné Dvory
721930 Plotiᘐtᆰ nad Labem
721204 Plácky
743674 Rusek
726541 Piletice
749656 Slatina
726559 Pouchov
726583 Vᆰkoᘐe
409839 Slezské Pᖐedmᆰstí
646997 Malᘐovice u Hradce Králové
691305 Malᘐova Lhota
760765 Svinary
647187 Nový Hradec Králové
647225 Kluky
647047 Tᖐebeᘐ
141828 Roudniაka
b) Hranice ᖐeᘐeného území je zakreslena ve vᘐech výkresech.

C.1.1. POSTAVENÍ MᆠSTA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
a) Mᆰsto Hradec Králové, které bývalo královským vᆰnným mᆰstem, a dnes je krajským mᆰstem 

Královéhradeckého kraje je jedním z významných sídel Ⴠeské Republiky. Le០í na kᖐi០ovatce 
významných evropských koridorᛰ Norimberk – Praha – Varᘐava a Vídeᒀ – Brno – Wroclaw.

b) Hradec Králové se rozkládá na soutoku ᖐek Labe a Orlice v jihozápadní აásti Královéhradeckého 
kraje. Mᆰsto je správním, hospodáᖐským centrem, kulturním  a vzdᆰlanostním centrem 
královéhradeckého regionu. Hradec Králové je jedním z jádrových mᆰst Hradecko-pardubické 
aglomerace, která díky svému poაtu obyvatel vytváᖐí významný kulturnᆰ-hospodáᖐský potenciál v rámci 
sídelní struktury Ⴠeské Republiky.

c) Mᆰsto Hradec Králové je významnou kᖐi០ovatkou silniაní i ០elezniაní dopravy. Dálnice D11 (Praha –
Hradec Králové – Polsko) je v souაasné dobᆰ ukonაena cca 2,5km pᖐed mᆰstem. Letecká doprava na 
letiᘐti Hradec Králové má pᖐedevᘐím regionální charakter, zámᆰrem mᆰsta je rozvoj letiᘐtᆰ na úroveᒀ 
mezinárodního civilního provozu. Lodní dopravu lze vyu០ívat pouze na lokální úrovni - ᖐeky protékající 
mᆰstem nejsou splavné. Mᆰsto má pomᆰrnᆰ dobᖐe rozvinutou síᙐ cyklostezek a pᆰᘐích tras, chybí pouze 
vzájemné propojení nᆰkterých jejích úsekᛰ. Mᆰsto Hradec Králové bývá také nazýváno Salonem 
republiky díky velkorysým poაinᛰm architekta Josefa Goაára. Dále je nazýváno mᆰstem zelenᆰ -
ploᘐnou výmᆰrou na obyvatele se ᖐadí na jedno z pᖐedních míst mezi velkými აeskými mᆰsty.

d) Celková rozloha mᆰsta je 10 569 ha. Poაet obyvatel mᆰsta je 94318,  z toho 45057 mu០ᛰ  a 49261 ០en 
(dle údajᛰ ჀSÚ ke dni 1.1.2011). Mᆰsto je vzdáleno 112 km na východ od Prahy, 21 km severnᆰ 
od Pardubic, 142 km severozápadnᆰ od Brna a 97 km jihovýchodnᆰ od Liberce.
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e) Dᛰle០itou roli pro postavení mᆰsta v rámci osídlení hraje blízkost mᆰsta Pardubice a dalᘐích sídel v jeho 
bezprostᖐední blízkosti cca do 20km, zejména Jaromᆰᖐ, Smiᖐice, Hoᖐice, Tᖐebechovice pod Orebem, 
Týniᘐtᆰ nad Orlicí a Holice. 

f) Hradec Králové le០í v oblasti Východoაeské tabule, která je souაástí soustavy Ⴠeské tabule. 
Východoაeská tabule se na území mᆰsta Hradce Králové dᆰlí do dvou geomorfologických celkᛰ. 
Pᖐevá០nou აást zájmové plochy zabírá Východolabská tabule, menᘐí აást patᖐí do Orlické tabule. 

Vᆰtᘐina území má charakter erozní kotliny pᖐecházející na východᆰ do ploché pahorkatiny. Území je 
rovinné, modelované eroznᆰ akumulaაní აinností regionálnᆰ významných ᖐek Labe a Orlice. ᖀeky dospᆰly 
k soutoku na svém stᖐedním toku (a pᖐibli០nᆰ ve stᖐedu HK) a vytváᖐely v krajinᆰ mocné pleistocénní 
akumulace údolních náplavᛰ a bohatᆰ se vᆰtvící ramena. Místy vznikaly spraᘐové pokryvy a pᖐesypy vátých 
pískᛰ. Od údolních niv obou ᖐek se terén mírnᆰ zvedá, postupnᆰ vystupují nízké, ploché hᖐbety a svᆰdecké 
kopce. 
Mezi významné vyvýᘐeniny patᖐí Kopec sv. Jana (277 m n. m.), Slatina (281 m n. m.) a smᆰrem 
k severozápadu se zdvihající svah od Svobodných Dvorᛰ k Boru, kde na hranici zájmového území dosahuje 
terén kóty cca 287 m n. m. Uprostᖐed hradecké kotliny, nedaleko od soutoku Labe a Orlice, je patrná 
vyvýᘐenina historického centra mᆰsta, kde na Velkém námᆰstí u katedrály dosahuje terén kóty 245 m n. 
m. Nejni០ᘐím místem je hladina Labe v místᆰ, kde na ji០ní hranici u Vysoké n. L. opouᘐtí zájmové území 
(221 m n. m.). 
g) Díky umístᆰní v Polabské ní០inᆰ patᖐí Hradec do teplé klimatické oblasti s nadmoᖐskou výᘐkou 

nepᖐesahující 240 m n. m. a jeho okolí je tak, i díky kvalitní pᛰdᆰ, zemᆰdᆰlsky hojnᆰ vyu០ívané. 

C.1.2. ᘀIRᘀÍ VZTAHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

C.1.2.1. Obecnᆰ

Územní plán vytváᖐí územní podmínky pro fungování dopravní infrastruktury ve mᆰstᆰ a její provázání 
s celorepublikovou dopravní infrastrukturou i infrastrukturou Hradecko - pardubické aglomerace. 

C.1.2.2. Silniაní doprava

Územní plán vytváᖐí územní podmínky pro zachování a rozvoj základního radiálnᆰ okru០ního systému  
komunikaაní sítᆰ mᆰsta. 

Navr០ená koncepce respektuje koncepci rozvoje nadᖐazené silniაní sítᆰ ჀR i Královéhradeckého kraje 
danou vymezením koridorᛰ v PÚR ჀR (Politika územního rozvoje Ⴠeské republiky z r 2008) a v ZÚR 
Královéhradeckého kraje (Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje z r. 2011) – napojení mᆰsta 
na dálnici D11, rychlostní silnici R35, pᖐelo០ky silnic I. tᖐídy a vymístᆰní tranzitní dopravy z centra mᆰsta.

C.1.2.3. Veᖐejná hromadná doprava

Územní plán vytváᖐí územní podmínky pro dobré fungování veᖐejné hromadné dopravy na území mᆰsta i 
v systému integrované dopravy v navazující აásti Hradecko-pardubické aglomerace (VYDIS). Dalᘐí rozvoj 
hromadné dopravy je podpoᖐen návrhem systému a mᆰstské a pᖐímᆰstské  kolejové dopravy tram-train, 
který vychází z pᖐedpokladu vyu០ívání stávajících ០elezniაních tratí a novᆰ vybudovaných tramvajových 
tratí, vedených uliაními prostory mᆰsta, nízkopodla០ními hybridními kolejovými vozidly. Rozsah 
navr០eného systému pᖐesahuje hranice mᆰsta.

Z hlediska ᘐirᘐích vztahᛰ je mᆰsto významným cílovým a pᖐestupním bodem a koncepce veᖐejné hromadné 
dopravy spoleაnᆰ s koncepcí pᆰᘐí a cyklistické dopravy zajiᘐᙐuje mobilitu obyvatel mᆰsta i jeho 
návᘐtᆰvníkᛰ pᖐi minimalizaci negativních environmentálních dopadᛰ.

C.1.2.4. Pᆰᘐí  a cyklistická doprava

Územní plán vytváᖐí územní podmínky pro pᆰᘐí a cyklistickou dopravu, zvláᘐtᆰ pro zlepᘐení prostupnosti 
mᆰsta a v návaznosti i na volnou krajinu. Nejvýznamnᆰjᘐí pᆰᘐí a cyklistické tahy, které napojují mᆰsto na 
okolí, sledují toky Labe a Orlice nebo jsou smᆰrovány do Novohradeckých lesᛰ a podhᛰᖐí Orlických hor.  

C.1.2.5. ័elezniაní doprava

Územní plán vytváᖐí podmínky pro dobré fungování ០elezniაní dopravy a vyu០ívá skuteაnost, ០e mᆰsto je 
uzlem tratí celostátního významu. Navrhované zdvoukolejnᆰní ០elezniაních tratí a jejich optimalizace a 
modernizace jsou vyu០ity pro návrh systému mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy tram-train, která 
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vychází z pᖐedpokladu vyu០ívání ០elezniაních tratí a novᆰ vybudovaných tramvajových tratí hybridními 
kolejovými vozidly.

C.1.2.6. Letecká doprava

Koncepce letecké dopravy je zalo០ena na vyu០ití stávajícího letiᘐtᆰ, jeho technických parametrᛰ, 
dostateაnᆰ velkých ploch a jeho potenciálu výrazného mᆰstotvorného elementu. 

C.1.3. ᘀIRᘀÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

C.1.3.1. Zásobování vodou

Mᆰsto Hradec Králové má vybudován systém zásobování pitnou vodou. Nadᖐazený vodovodní systém tvoᖐí 
Vodárenská soustava východní Ⴠechy. Úაelem této investice dokonაené v roce 1999 bylo vytvoᖐení 
soustavy na území okresᛰ Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim.
Vodárenská soustava východní Ⴠechy (VSVჀ) dodává pitnou vodu do soustavy z podzemních zdrojᛰ  
v územích oznaაovaných jako Polická kᖐídová pánev, jímací území Litá Orlické hydrogeologické struktury, 
jímací území Hrobice Labských ᘐtᆰrkopískᛰ, jímací území Podla០ice a povrchových zdrojᛰ písníku Oplatil, 
ᖐeky Orlice s odbᆰrným místem v Hradci Králové a ᖐeky Chrudimky s odbᆰrem z elektrárenského pᖐivadᆰაe 
v Kᖐi០anovicích.

C.1.3.2. Odkanalizování

Hradec Králové – krajské mᆰsto v centru východoაeského regionu má vybudovanou mechanicko -
biologickou აistírnu odpadních vod s odstraᒀováním dusíku a fosforu. Jednotná kanalizace mᆰsta Hradec 
Králové odvádí odpadní vody z mᆰsta a pᖐilehlých obcí. 
Souაástí kanalizaაního systému jsou:
- mᆰsto Hradec Králové, vაetnᆰ okrajových აástí - Malᘐova Lhota, Piletice, Plácky, Plaაice, Plotiᘐtᆰ n/L, 
Roudniაka, Svobodné Dvory, Slatina, Svinary, Svinárky, Vᆰkoᘐe – letiᘐtᆰ, Bᖐezhrad;
- obec Bᆰleა nad Orlicí;
- mᆰsto Tᖐebechovice pod Orebem a obec Nepasice.

C.1.3.3. Odpadové hospodáᖐství

Hradec Králové ukládá komunální odpad na skládku ve Zdechovicích, okres Pardubice (u elektrárny 
Chvaletice), kde má mᆰsto kapitálový podíl. Skládka je provozovaná od roku 1993 a má აasový horizont 
vyu០itelnosti cca 47 let. 
Odstraᒀování nebezpeაných odpadᛰ je mo០né na skládce spoleაnosti A.S.A., a.s. v Lodínᆰ (okres Hradec 
Králové).

C.1.3.4. Zásobování elektᖐinou

Zásobování území mᆰsta Hradce Králové elektrickou energií zajiᘐᙐuje distribuაní soustava 110 
kV provozovatele ჀEZ Distribuce, a.s. tvoᖐená dvojitými linkami venkovního vedení Elektrárna Opatovice –
Rozvodna Vᘐestary  a Rozvodna Vᘐestary – Rozvodna Hradec Králové Sever a transformovnami 110/35 
kV HK Sever, HK Jih a transformovnou 110/6 kV HK ჀKD Plotiᘐtᆰ nad Labem. 
Rozhodujícím zdrojem napájení této soustavy je Elektrárna Opatovice s instalovaným výkonem 363 MVA. 
Druhým mo០ným zdrojem napájení je pᖐenosová soustava 400 kV provozovatele ჀEPS, a.s., ze které se 
v rozvodnᆰ Neznáᘐov provádí transformace na 110 kV. Na rozvodnu 110 kV je dvojitým venkovním vedením 
ა. 1155 a 1156 a jednoduchým venkovním vedením ა. 1981 pᖐipojena Rozvodna Vᘐestary.

C.1.3.5. Zásobování plynem

Mᆰsto je zásobováno z potrubí VTL plynovodem DN 500. Dále je po východním okraji mᆰsta vybudován VTL 
plynovod DN 300. Od roku 1986 je mᆰsto zásobováno obᆰma zmiᒀovanými VTL plynovody.
Na základᆰ Politiky územního rozvoje ჀR z roku 2008 a ZUR Královehradeckého kraje z roku 2011 je 
v konceptu vymezena územní rezerva pro vedení koridoru VVTL plynovodu Oleᘐná – Náchod – Kudowa 
Zdroj.
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C.1.3.6. Zásobování teplem

Hlavním zdrojem tepla pro soustavu centrálního zásobování teplem je Elektrárna Opatovice (EOP). 
Elektrárna Opatovice zásobuje teplem mᆰsta Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Láznᆰ Bohdaneა a 
vesnice Ⴠeperka a Opatovice nad Labem (Pohᖐebaაka). Teplo je z Elektrárny Opatovice dopravováno do 
mᆰsta Hradce Králové pomocí tepelného napájeაe v délce 8,1 km.

C.1.3.7. Elektronické komunikace

Na území mᆰsta Hradce Králové jsou provozovány sítᆰ veᖐejných a neveᖐejných elektronických komunikací 
rᛰznými operátory elektronických komunikací.
Mᆰstem procházejí podzemní komunikaაní vedení pᖐenosové veᖐejné komunikaაní sítᆰ nadmístního 
významu operátora Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:
HK – smᆰr Praha, HK smᆰr Pardubice, HK – smᆰr Rychnov n/Kn., HK – smᆰr Ústí n/Orl., Zábᖐeh, HK – smᆰr 
Náchod, HK - smᆰr Jiაín.

C.1.4. ᘀIRᘀÍ KRAJINNÉ VZTAHY
Poloha mᆰsta Hradce Králové na styku ní០inného Polabí a pahorkatin zvolna se zvedajících smᆰrem 
k hraniაním pohoᖐím Ⴠeského masivu pᖐedurაuje vyvá០enost pᖐírodních podmínek a vztahᛰ v krajinᆰ. 
Kᖐídový skalní podklad pokrytý kvartérními sedimenty, teplé, mírnᆰ vlhké podnebí, prᛰmᆰrné odtokové 
pomᆰry a hydrologický re០im, velmi dobré pᛰdní pomᆰry a zastoupení vzrostlé zelenᆰ od doprovodných 
stromoᖐadí po ucelené lesní porosty ukazuje na významný potenciál regionu k vyu០ití lidskými aktivitami, 
od bydlení pᖐes hospodáᖐskou აinnost a០ po rekreaci. Pomᆰrnᆰ plynulý pᖐechod urbanizované krajiny do 
„volné“ venkovské lesozemᆰdᆰlské krajiny bez výrazných negativních bariér je umo០nᆰn také díky 
kontinuitᆰ pᖐírodních nebo pᖐírodᆰ blízkých systémᛰ – sítᆰ  vodních tokᛰ a sítᆰ chránᆰných území.
Pᖐírodními koridory zásadního nadmístního významu jsou vodní toky Labe a Orlice. Nejen០e jsou v rámci 
ÚPHK územnᆰ stabilizovány, ale prostᖐednictvím nastavení vyu០ití ploch v jejich nivách je také posílen 
jejich ᘐirᘐí ekologicko stabilizaაní význam. Nadmístní význam v ᖐíაní síti mají dále menᘐí významné vodní 
toky – Melounka a Malý labský náhon v západním a severozápadním smᆰru a Piletický potok, tvoᖐený 
soutokem Ⴠernilovského a Librantického potoku, ve smᆰru severovýchodním. Vazbu na území sousedních 
obcí mají také drobné vodní toky Chaloupská svodnice, Plaაický potok, Paᘐát, Biᖐiაka, Stᖐíbrný a Bᆰleაský 
potok. Na ji០ním okraji mᆰsta se od Labe oddᆰluje Opatovický kanál, významný krajinotvorný 
prvek severozápadní აásti Pardubicka. S kontinuitou vodních tokᛰ je spojen ale také negativní aspekt 
kontinuity povodᒀového ohro០ení. Pro území mᆰsta Hradce Králové a jeho jednotlivých აástí mají ᘐirᘐí 
vztahy v oblasti protipovodᒀové ochrany zcela zásadní význam. V souაasnosti ji០ dostateაná ochrana (na 
úrovni stoleté vody) na Labi a Orlici vychází mimo jiné z mo០nosti regulace prᛰtoku vodohospodáᖐskými 
stavbami a opatᖐeními na jejich horních tocích a realizace pᖐímé protipovodᒀové ochrany v systému 
procházejícím ze sousedních obcí dále do mᆰsta (napᖐ. od Pᖐedmᆰᖐic nad Labem). Prioritou 
v protipovodᒀové ochranᆰ mᆰsta v nejbli០ᘐí budoucnosti bude realizace suchých retenაních nádr០í nejen 
na území Hradce Králové, ale také v okolí, zejména na Librantickém a Ⴠernilovském potoku v Ⴠernilovᆰ a 
ve Skalici a na Melounce ve Vᘐestarech.
Mᆰsto Hradec Králové se 7 zvláᘐtᆰ chránᆰnými územími - pᖐírodními památkami, 4 evropsky významnými 
lokalitami, 1 pᖐírodním parkem, 1 pᖐechodnᆰ chránᆰnou plochou, 7 registrovanými významnými krajinnými 
prvky a dalᘐími cennými lokalitami má na svém území velmi silnᆰ zakotvenu ochranu pᖐírody a krajiny. 
Pᖐíznivý stav vychází pᖐedevᘐím z pᖐítomnosti dvou základních ploᘐnᆰ významných prvkᛰ na území mᆰsta –
souvislého komplexu novohradeckých lesᛰ a jejich nárazníkové zóny a málo dotაeného meandrujícího toku 
Orlice vაetnᆰ významné აásti její údolní nivy. Pᖐedevᘐím tam se nachází vᆰtᘐina pᖐírodnᆰ cenných území a 
pᖐedevᘐím v tᆰchto „osách“ lze sledovat silné regionální a nadregionální vazby. Typickými pᖐíklady 
chránᆰných prvkᛰ nadmístního významu jsou EVL Orlice a Labe (a v აásti zároveᒀ Pᖐírodní park Orlice), 
sahající od Pardubic a០ po Doudleby nad Orlicí na Divoké Orlici a Choceᒀ na Tiché Orlici, EVL Piletický a 
Librantický potok a soubor pᖐírodních památek v novohradeckých lesích, které jsou zároveᒀ jedním 
z jádrových území nadregionálního biocentra územního systému ekologické stability Vysoké Chvojno. 
Návrh navazuje na struktury krajiny ve stopách, které jsou ve skuteაnosti patrné. Sna០í v co nejvᆰtᘐí míᖐe 
tyto stopy chránit a rozvíjet, napᖐ. zahrnutím ploch do systému ekologické stability nebo systému mᆰstské 
zelenᆰ a jeho skladebných prvkᛰ. Je vymezena hierarchie skladebných prvkᛰ krajiny i systému zelenᆰ 
mᆰsta a následnᆰ i doplnᆰní systému zelenᆰ, aby byl zachován a dále rozvíjen typický charakter území.

Územní systém ekologické stability jako takový zakládá významné ᘐirᘐí krajinné vztahy.
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C.1.5. NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KATASTRY
Pro lepᘐí návaznosti územního plánu Hradec Králové na územní plány okolních obcí je nutné koordinovat 
tyto vazby v území:
- dálnice D11 v koridoru vymezeném podle platného územního rozhodnutí (DA-01) – k.ú. Vlაkovice u 

Praskaაky, Stᆰ០ery, Bᖐíza u Vᘐestar, Svᆰtí;
- pᖐelo០ka silnice I/11 - Severní tangenta (DA-02) – k.ú. Divec, Bleᘐno;
- rozᘐíᖐení silnice I/35 (DA-04) – k.ú. Bᖐíza u Vᘐestar;
- silnice III/29810 – Tᖐebeᘐská radiála (DA-13) – k.ú. Vysoká nad Labem;
- silnice III/29827 (DA-14) – k.ú. Bᆰleა nad Orlicí;
- silnice III/32326 (DA-22) – k.ú. Vlაkovice u Praskaაky;
- silnice III/32438 (DA-24) – k.ú. Stᆰ០ery;
- ji០ní propojení - spojka mezi stávající MUK Bᖐezhrad na silnici I/37 se silnicí III/298 10 (Tᖐebeᘐskou 

radiálou) na ji០ním okraji mᆰsta s novým mostem pᖐes Labe (DA-28) – k.ú. Vysoká nad Labem;
- silnice Vᘐestary - Hradec Králové (DA-39) - k.ú. Bᖐíza u Vᘐestar;
- zdvoukolejnᆰní trati ა. 020 Hradec Králové hlavní nádra០í – Týniᘐtᆰ nad Orlicí (DD-01) – k.ú. Bleᘐno;
- zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové hlavní nádra០í (DD-02) – k.ú. Pohᖐebaაka;
- zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Hradec Králové hlavní nádra០í – Jaromᆰᖐ (DD-03) – k.ú. Pᖐedmᆰᖐice nad 

Labem;
- optimalizace a modernizace trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hlavní nádra០í (DD-04) –

k.ú. Vlაkovice u Praskaაky;
- cyklistické komunikace hlavní (DC-01) – k.ú. Pᖐedmᆰᖐice nad Labem, Ⴠernilov, Bᆰleა nad Orlicí, Vysoká 

nad Labem, Stᆰ០ery;
- cyklistické komunikace vedlejᘐí (DC-02) – k.ú. Pᖐedmᆰᖐice nad Labem, Bukovina u Hradce Králové, 

Divec, Bleᘐno, Bᆰleა nad Orlicí, Hodᆰᘐovice, Vysoká nad Labem, Pohᖐebaაka, Vlაkovice u Praskaაky, 
Bᖐíza u Vᘐestar;

- suchá retenაní nádr០ Svᆰtí na Svᆰtské svodnici, pᖐítoku Melounky (PP-03) - k.ú. Svᆰtí;
- suchá retenაní nádr០ Plaაice na Plaაickém potoku (PP-04) - k.ú. Vlაkovice u Praskaაky, Hᖐibsko;
- výtlaაný kanalizaაní ᖐad z Vysoké nad Labem (TK-19) - k.ú. Vysoká nad Labem;
- vedení distribuაní soustavy 110 kV pro elektrickou stanici TR HK-VY Hradec Králové Východ (TE-01) –

napojení na stávající dvojité vedení 110 kV ა. 1195 a 1196 Týniᘐtᆰ n/O – Neznáᘐov - k.ú. Bleᘐno;
- vedení distribuაní soustavy 110 kV pro elektrickou stanici TR HK-ZA Hradec Králové Západ (TE-03) –

napojení na stávají dvojité vedení 110 kV ა. 1161 a 1162 Elektrárna Opatovice – Rozvodna Vᘐestary -
k.ú. Stᆰ០ery.
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C.2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Vyhodnocení souladu konceptu územního plánu s politikou územního rozvoje je აlenᆰno dle jednotlivých 
skupin po០adavkᛰ obsa០ených v politice územního rozvoje.

2  Republikové priority územního plánování pro zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje území

● úkol ა. (14)
Splnᆰno. Viz. výkres A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● úkol ა. (15)
Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ mo០nostem územního plánu. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● úkol ა. (16)
Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 2. Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot a 3. Urbanistická koncepce a výkresy ა. A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, 
A.2.2. Urbanistická koncepce.

● úkol ა. (17)
Splnᆰno. Viz. výkres A.2.1. Hlavní výkres

● úkol ა. (18)
Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3.3 Polycentrický systém mᆰsta a výkres A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2 
Urbanistická koncepce. Územní plán vytváᖐí polycentrický systém mᆰsta definováním mᆰstského centra, 
mᆰstských bulvárᛰ, mᆰstských subcenter a pᖐímᆰstských subcenter.

● úkol ა. (19)
Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce a  6. Stanovení podmínek pro vyu០ití 
ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy ა. A.1 
Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce, A.2.3. Koncepce 
uspoᖐádání krajiny, B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu. 

● úkol ა. (20)
Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● úkol ა. (21)
Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, 
A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● úkol ა. (22)
Splnᆰno. pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. Kapitola územního plánu 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury a výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● úkol ა. (23)
Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce 
technické infrastruktury.  

● úkol ა. (24)
Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3.3 Polycentrický systém mᆰsta, 3.4 Koncepce prostorového 
uspoᖐádání, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● úkol ა. (25)
Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.
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● úkol ა. (26)
Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné 

infrastruktury, a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5. koncepce technické infrastruktury. Zastavitelná 
území jsou v záplavovém území vymezena výjimeაnᆰ, a to pouze v povodí tᆰch vodních tokᛰ, kde je 
souაasnᆰ navr០ena protipovodᒀová ochrana v území, která po své realizaci umo០ní vyu០ití tᆰchto 
ploch. 

● úkol ა. (27)
Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3.4 Koncepce prostorového uspoᖐádání, 4.3 Koncepce dopravní 
infrastruktury  a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.  

● úkol ა. (28)
Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  

● úkol ა. (29)
Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury  a výkresy A.2.1 Hlavní 
výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.  

● úkol ა. (30)
Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a 4.4.2. Odkanalizování území a 
výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● úkol ა. (31)
Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území 
elektrickou energií a výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● úkol ა. (32)
Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce a  6. Stanovení podmínek pro vyu០ití 
ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy ა. A.1 
Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

3 Rozvojové oblasti a rozvojové osy

● úkol ა. (38)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (39)
Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce 
technické infrastruktury.  

Rozvojové oblasti

● úkoly ა. (40), (41), (42)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (43) 
OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice 

Splnᆰno. Územní plán definuje ve smyslu této rozvojové osy pᖐísluᘐné rozvojové plochy a související 
dopravní a technickou infrastrukturu. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce 
dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  

● úkoly ა. (44)-(51)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.
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Rozvojové osy

● úkoly ა. (52)-(54)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (55) 
OS4 Rozvojová osa Praha-Hradec Králové/Pardubice–Trutnov–hranice ჀR/Polsko (–Wroclaw) 

Splnᆰno. Územní plán definuje ve smyslu této rozvojové osy pᖐísluᘐné rozvojové plochy a související 
dopravní a technickou infrastrukturu. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce 
dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  

● úkoly ა. (56)-(58)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (59) 
OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice–Moravská Tᖐebová–Mohelnice–Olomouc–Pᖐerov

Splnᆰno. Územní plán definuje ve smyslu této rozvojové osy pᖐísluᘐné rozvojové plochy a související 
dopravní a technickou infrastrukturu. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce 
dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  

● úkoly ა. (60)-(64)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

4 Specifické oblasti

Hradec Králové nespadá do ០ádné ze specifických oblastí, vymezených v Politice územního rozvoje Ⴠeské 
Republiky.

5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury

● úkol ა. (80) 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury. 

● úkoly ა. (81)-(89)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (90) 
Koridor konvenაní ០elezniაní dopravy ័D2
VYMEZENÍ: Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ

Splnᆰno. Je vymezena plocha pro ០elezniაní koridor ័D2. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce 
dopravní infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury. 

● úkoly ა. (91)-(96)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (97) 
Koridor dálnice D11
Vymezení: Úsek Hradec Králové –Smiᖐice–Jaromᆰᖐ (mezinárodní trasa „E 67“ dle Evropské dohody o 
hlavních silnicích s mezinárodním provozem), dále navazuje rozvojový zámᆰr rychlostní silnice R11.
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Splnᆰno. Je vymezena plocha pro koridor dálnice D11. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury. 

● úkoly ა. (98)-(103)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (104) 
Koridor silnice R35a
Vymezení: Úsek Sedlice (Hradec Králové)-Vysoké Mýto-Moravská Tᖐebová-Mohelnice (E 442).

Splnᆰno. Je vymezena plocha pro koridor silnice R35a. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury. 

● úkol ა. (105) 
Koridor silnice R35b
Vymezení: Úsek Úlibice-Hradec Králové (E 442).

Splnᆰno. Je vymezena plocha pro koridor silnice R35b. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury. 

● úkoly ა. (106)-(133)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

6 Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových zámᆰrᛰ

● úkol ა. (138) 
Splnᆰno. Jsou zpᖐesnᆰny a vymezeny plochy pro koridory technické infrastruktury. Viz kapitola územního 
plánu 4.4 Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, a A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.  

● úkoly ა. (139)-(154)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (155) 
Koridor VVTL plynovodu P5
Vymezení: Koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce Oleᘐná v kraji 
Vysoაina na hranici ჀR–Polsko do okolí hraniაního pᖐechodu Náchod–Kudowa Zdrój v Královéhradeckém 
kraji.

Splnᆰno. Je zpᖐesnᆰn a vymezen koridor pro propojovací plynovod P5. Viz kapitola územního plánu 4.4 
Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, a A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.  

● úkoly ა. (156)-(169)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

7 Dalᘐí úkoly pro územní plánování

● úkol ა. (173) 
Území vykazující relativnᆰ zvýᘐené po០adavky na zmᆰny v území 
Vymezení: 
b) pás Ústí nad Labem–Liberec–Jiაín–Hradec Králové/Pardubice (I/13 a R35). 

Splnᆰno. V územním plánu je respektována tato nadmístní rozvojová osa vymezením ploch pro pᖐísluᘐnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a rozvojové plochy. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce 
dopravní infrastruktury, 4.4 Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  
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● úkol ა. (174)
Netýká se územního plánu Hradce Králové.

● úkol ა. (175)
Splnᆰno. Územní plán zohlednil zjiᘐtᆰní vyplývající z územnᆰ analytických podkladᛰ. 
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C.3. SOULAD S ÚZEMNᆠ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.3.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNᆠ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM

Hradec Králové je souაástí území ᖐeᘐeného ZÚR Královéhradeckého kraje, Opatᖐení obecné povahy –
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 
8.9.2011 usnesením ა. 22/1564/2011, ze kterých vyplývá pro ᖐeᘐené území ÚP HK respektovat:

a.   Priority územního plánování pro zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje území

1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených 
rozvojových oblastí a rozvojových os.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území 
vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os vymezením odpovídajících zastavitelných ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

2) tvorba územních podmínek pro rozvoj obაanského vybavení nadmístního významu podporujícího 
ekonomickou prosperitu kraje.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro rozvoj obაanského vybavení nadmístního významu 
podporujícího ekonomickou prosperitu kraje vymezením odpovídajících zastavitelných ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití pro obაanské vybavení nadmístního významu. Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní 
výkres.

3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potᖐebné pro 
zajiᘐtᆰní optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajᛰ a Polské republiky vაetnᆰ 
jeho vnitᖐní prostupnosti.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu 
potᖐebné pro zajiᘐtᆰní optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajᛰ a Polské republiky 
vაetnᆰ jeho vnitᖐní prostupnosti vymezením odpovídajících ploch pro dopravní infrastrukturu. Viz. 
výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potᖐebné 
pro zajiᘐtᆰní optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro technické infrastruktury nadmístního významu potᖐebné 
pro zajiᘐtᆰní optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy vymezením 
odpovídajících ploch pro technickou infrastrukturu. Viz. výkres ა. A.2.5. Koncepce technické 
infrastruktury.

5) vytváᖐení územních podmínek pro zajiᘐtᆰní kvalitního bydlení, vაetnᆰ zajiᘐtᆰní dodávky vody a 
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splᒀujících po០adavky na 
vysokou kvalitu ០ivota v souაasnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepᘐení vzhledu 
mᆰst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních აástí historicky rostlé 
sídelní struktury.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro zajiᘐtᆰní kvalitního bydlení, vაetnᆰ zajiᘐtᆰní dodávky vody 
a zpracování odpadních vod a zlepᘐení vzhledu mᆰsta definováním optimální funkაní a prostorové 
regulace a dále vymezením odpovídajících ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Viz. výkres ა. A.2.1. 
Hlavní výkres, A.2.5. Koncepce technické infrastruktury.

6) navrhování územních ᖐeᘐení smᆰᖐujících k prevenci ne០ádoucí míry prostorové sociální segregace 
s negativními vlivy na sociální soudr០nost obyvatel.

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ mo០nostem územního plánu. Územní plán vytváᖐí podmínky pro navrhování 
územních ᖐeᘐení smᆰᖐujících k prevenci ne០ádoucí míry prostorové sociální segregace s negativními 
vlivy na sociální soudr០nost obyvatel. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.
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7) vytváᖐení územních podmínek pro doplnᆰní obაanského vybavení na venkovᆰ (zdravotních, 
sociálních a kulturních slu០eb).

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ s pᖐihlédnutím k rozsahu ᖐeᘐeného území mᆰsta. Územní plán vytváᖐí podmínky pro 
doplnᆰní obაanského vybavení (zdravotních, sociálních a kulturních slu០eb) vymezením odpovídajících 
zastavitelných ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemᆰdᆰlství a lesního hospodáᖐství.
Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro zachování potenciálu zemᆰdᆰlství a lesního hospodáᖐství 
vymezením odpovídajících nezastavitelných ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Viz. výkres ა. A.2.1. 
Hlavní výkres, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny.

9) vytváᖐení územních podmínek pro zlepᘐení dopravní prostupnosti a zabezpeაení optimální 
dopravní obslu០nosti s cílem zajiᘐtᆰní dostupnosti pracovních pᖐíle០itostí a obაanského vybavení 
vაetnᆰ rekreace.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro zlepᘐení dopravní prostupnosti a zabezpeაení optimální 
dopravní obslu០nosti s cílem zajiᘐtᆰní dostupnosti pracovních pᖐíle០itostí a obაanského vybavení vაetnᆰ 
rekreace návrhem systému dopravní infrastruktury a vymezením ploch obაanského vybavení – veᖐejná 
infrastruktura a dalᘐích ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres

10) pᖐednostní nové vyu០ití nevyu០ívaných výrobních a skladových areálᛰ, míst opuᘐtᆰných armádou 
a ploch vy០adujících asanaci a rekultivaci (brownfields).

Splnᆰno აásteაnᆰ. Územní plán konkrétnᆰ nedefinuje pᖐednostní vyu០ívání pᖐestavbových ploch pᖐed 
jiným typem ploch.  Územní plán vytváᖐí podmínky pro nové vyu០ití nevyu០ívaných výrobních a 
skladových areálᛰ, míst opuᘐtᆰných armádou a ploch vy០adujících asanaci a rekultivaci (brownfields). 
Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalᘐímu vyu០ívání odpadᛰ jako surovin.
Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. Kapitoly územního plánu 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení 
podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.5. Koncepce technické 
infrastruktury.

12) vytváᖐení územních podmínek pro rozvoj a vyu០ití pᖐedpokladᛰ území pro nadmístní turistické a 
rekreaაní aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje.

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu vymezením pᖐísluᘐných ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití. Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
vyu០ívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
vyu០ívajícího charakteristických podmínek mᆰsta Hradce Králové vymezením ploch pro dopravní 
infrastrukturu. Viz. výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich vyu០ití v záplavových územích 
jen ve zcela výjimeაných a zvláᘐᙐ zdᛰvodnᆰných pᖐípadech.

Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury,  a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5. Koncepce technické infrastruktury. Zastavitelná 
území jsou v záplavovém území vymezena velmi výjimeაnᆰ, a to pouze v povodí tᆰch vodních tokᛰ, 
kde je souაasnᆰ navr០ena protipovodᒀová ochrana v území, která po své realizaci umo០ní vyu០ití 
tᆰchto ploch.
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15) stanovování po០adavkᛰ na budoucí vyu០ití území s ohledem na preventivní ochranu území a 
obyvatelstva pᖐed potenciálními riziky a pᖐírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy pᛰdy, 
eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah pᖐípadných ᘐkod, zajiᘐᙐování územní ochrany ploch 
potᖐebných pro umisᙐování staveb a opatᖐení na ochranu pᖐed povodnᆰmi a pro vymezení území 
urაených k rozlivᛰm povodní.

Splnᆰno. Územní plán stanovuje po០adavky na budoucí vyu០ití území s ohledem na preventivní ochranu 
území a obyvatelstva pᖐed potenciálními riziky a pᖐírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
pᛰdy, eroze atd.) Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

16) podpora protierozních opatᖐení, akumulace a zvyᘐování pᖐirozené retence srá០kových vod 
v území, zachycování a regulovaného odvodu pᖐívalových vod (protipovodᒀová opatᖐení) vაetnᆰ 
revitalizací ᖐíაních systémᛰ a pᖐírodᆰ blízkých protipovodᒀových opatᖐení.

Splnᆰno. Územní plán vymezuje protierozní opatᖐení, protipovodᒀová opatᖐení a vytváᖐí podmínky pro 
revitalizaci ᖐíაních systémᛰ a pᖐírodᆰ blízká protipovodᒀová opatᖐení. Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.5. Koncepce technické infrastruktury.

17) péაe o zemᆰdᆰlský pᛰdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky urაené pro funkci lesa (dále jen 
„PUPFL“) jako jednu z hlavních slo០ek ០ivotního prostᖐedí.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro péაi o zemᆰdᆰlský pᛰdní fond a pozemky urაené pro funkci 
lesa jako jednu z hlavních slo០ek ០ivotního prostᖐedí vymezením nezastavitelných ploch s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití. Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajiᘐtᆰní dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro ochranu území s podzemními a povrchovými zdroji pitné 
vody pro zajiᘐtᆰní dlouhodobého optimálního zásobování území. viz. výkres A.2.5. Koncepce technické 
infrastruktury.

19) ochrana území prvkᛰ územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního 
významu a zlepᘐování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních 
migraაních tras ០ivoაichᛰ.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro ochranu území prvkᛰ územního systému ekologické 
stability nadregionálního a regionálního významu a zlepᘐování biologické prostupnosti krajiny, zejména 
známých a potenciálních migraაních tras ០ivoაichᛰ. Viz. kapitola územního plánu 5. Koncepce 
uspoᖐádání krajiny a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

20) ochrana kulturního dᆰdictví spoაívajícího v polycentrické sídelní struktuᖐe, hodnotách 
zachovalých urbanistických celkᛰ vაetnᆰ architektonických a archeologických památek.

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí podmínky pro ochranu kulturního dᆰdictví spoაívajícího v polycentrické 
sídelní struktuᖐe, hodnotách zachovalých urbanistických celkᛰ vაetnᆰ architektonických 
a archeologických památek vymezením prvkᛰ prostorové regulace. Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.2. Urbanistická koncepce. 

b. Zpᖐesnᆰní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje 
a vymezení oblastí se zvýᘐenými po០adavky na zmᆰny v území, které svým významem pᖐesahují 
území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)

Rozvojová oblast 

Hradec Králové se nachází v rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice.  
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úkol: vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských 
zdrojᛰ pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na zastavᆰné území obcí; pro tyto úაely pᖐednostnᆰ novᆰ vyu០ívat území 
ploch pᖐestavby

Splnᆰno აásteაnᆰ. Územní plán konkrétnᆰ nedefinuje pᖐednostní vyu០ívání pᖐestavbových ploch pᖐed 
jiným typem ploch. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a 
podporu rozvoje lidských zdrojᛰ pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na zastavᆰné území mᆰsta. Viz. výkres A.2.1 
Hlavní výkres.

úkol: zajistit územní podmínky pro vyu០ití აásti bývalého vojenského areálu v Hradci Králové pro 
Národní centrum pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek integrovaného záchranného systému, a to 
s ohledem na souvislosti týkající se zejména ᖐeᘐení technické infrastruktury vyvolaných tímto 
zámᆰrem.

Splnᆰno. Územní plán zajiᘐᙐuje územní podmínky pro vyu០ití აásti bývalého vojenského areálu 
v Hradci Králové pro Národní centrum pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek integrovaného 
záchranného systému, vა. návrhu ᖐeᘐení dopravní a technické infrastruktury, vyvolané tímto zámᆰrem. 
Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5. Koncepce technické infrastruktury.

c. Zpᖐesnᆰní vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalᘐích specifických oblastí nadmístního významu

Hradec Králové nespadá do ០ádné ze specifických oblastí, vymezených v Politice územního rozvoje 
Ⴠeské Republiky.

d. Zpᖐesnᆰní vymezení ploch a koridorᛰ vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorᛰ nadmístního významu, ovlivᒀujících území více obcí, vაetnᆰ ploch a koridorᛰ veᖐejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv

d.1 Zpᖐesnᆰní vymezení ploch a koridorᛰ vymezených v politice územního rozvoje

Koridory dopravní infrastruktury

័elezniაní doprava

ZÚR ukládá respektovat stabilizované vedení koridoru, který je vymezen v trase (Chrudim) – Pardubice 
– Hradec Králové – Jaromᆰᖐ. V tomto koridoru je navrhováno:
• optimalizace a zdvoukolejnᆰní tratᆰ ა. 031 Jaromᆰᖐ - Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. se 

zvýᘐením traᙐové rychlosti na min. 120 km/hod, vაetnᆰ odstranᆰní míst s omezenou propustností 
v uzlu Hradec Králové (DZ2),
Dotაené území obce:  Ⴠerno០ice, Holohlavy, Hradec Králové, Jaromᆰᖐ, Lochenice, Pᖐedmᆰᖐice, 
Smiᖐice. 

úkoly:- koordinovat upᖐesnᆰní koridorᛰ s ostatními zájmy nadmístního významu v území,
- koordinovat návaznosti koridoru na hranicích obcí,
- zpᖐesnᆰní ploch a koridorᛰ, bude provádᆰno s ohledem na eliminaci negativních dᛰsledkᛰ 

dopravy (hluk, imise z ovzduᘐí) na ០ivotní prostᖐedí a veᖐejné zdraví)

Splnᆰno. Územní plán vymezuje koridor DZ2 a upᖐesᒀuje koridor s ostatními zájmy nadmístního 
významu v území, koordinuje jeho návaznost na hranici mᆰsta a zpᖐesᒀuje jej s ohledem na eliminaci 
negativních dᛰsledkᛰ dopravy (hluk, imise z ovzduᘐí) na ០ivotní prostᖐedí a veᖐejné zdraví). Viz. 
výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

Silniაní doprava

ZÚR vymezuje koridory dálnice D11, rychlostní silnice R11 a rychlostní silnice R35 vაetnᆰ souvisejících 
staveb, které je nezbytné zpᖐesnit a územnᆰ stabilizovat. V tᆰchto koridorech jsou navrhovány:
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• dálnice D11 – úsek (Vlაkovice) Hradec Králové – Smiᖐice - Jaromᆰᖐ (DS1),
• rychlostní silnice R35 – úsek Úlibice – Hradec Králové (DS2).

Úkoly pro územní plánování:
-koordinovat upᖐesnᆰní koridorᛰ s ostatními zájmy nadmístního významu v území,
-koordinovat návaznosti koridorᛰ a ploch na hranicích obcí,
-zpᖐesnᆰní ploch a koridorᛰ, bude provádᆰno s ohledem na eliminaci negativních dᛰsledkᛰ dopravy 

(hluk, imise z ovzduᘐí) na ០ivotní prostᖐedí a veᖐejné zdraví).

Splnᆰno. Územní plán vymezuje koridor dálnice D11 (v ÚP HK oznaაen jako KD22) a koridor rychlostní 
silnice R35 a upᖐesᒀuje koridor s ostatními zájmy nadmístního významu v ᖐeᘐeném území. Zpᖐesᒀuje 
tyto koridory s ohledem na eliminaci negativních dᛰsledkᛰ dopravy (hluk, imise z ovzduᘐí) na ០ivotní 
prostᖐedí a veᖐejné zdraví). Viz. výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

Letecká doprava

ZÚR ukládá respektovat plochy souაasných neveᖐejných mezinárodních a veᖐejných vnitrostátních 
letiᘐᙐ, neveᖐejného vnitrostátního vrtulníkového letiᘐtᆰ a heliportᛰ pro leteckou záchrannou slu០bu 
vაetnᆰ jejich ochranných pásem vzletových a pᖐibli០ovacích prostorᛰ. Dále respektovat zázemí a 
provozní plochy vyu០ívané leteckou technikou Ministerstva vnitra k zajiᘐtᆰní úkolᛰ slo០ek Integrovaného 
záchranného systému a krizového ᖐízení.

Splnᆰno. Územní plán respektuje plochu hradeckého letiᘐtᆰ vymezením zastavitelné plochy „plochy 
dopravní infrastruktury – letecké“, vაetnᆰ respektování jeho ochranných pásem, vzletových a 
pᖐibli០ovacích prostorᛰ. Územní plán respektuje zázemí a provozní plochy vyu០ívané leteckou 
technikou Ministerstva vnitra k zajiᘐtᆰní úkolᛰ slo០ek Integrovaného záchranného systému a krizového 
ᖐízení.
Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

Koridory technické infrastruktury

Plynárenství – územní rezerva
ZÚR vymezuje koridor územní rezervy pro tento zámᆰr mezinárodního významu:

• propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedoucí z území obce Oleᘐná v kraji Vysoაina na hranici 
ჀR – Polsko, a to do území hraniაního pᖐechodu Náchod – Kudowa Zdrój (TP1r).

Úkoly pro územní plánování:
-upᖐesnit a územnᆰ hájit koridor územní rezervy mezinárodního významu.

Splnᆰno. Územní plán upᖐesᒀuje a vymezuje koridor TP1r územní rezervy mezinárodního významu pro 
propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63. Viz. výkres A.2.5. Koncepce technické infrastruktury.

d.2 Vymezení ploch a koridorᛰ nadmístního významu, ovlivᒀujících území více obcí

Koridory dopravní infrastruktury

Silniაní doprava - návrh

ZÚR vymezuje koridory pro umisᙐování následujících pozemních komunikací (nebo jejich nových 
úsekᛰ):

DS10: koridor silnice I/35 v úseku mezi dálniაní kᖐi០ovatkou Plotiᘐtᆰ n.L. a stávající okru០ní kᖐi០ovatkou 
u ჀKD (300 m)

DS12: koridor silnice propojující dneᘐní silnice I/11 a I/37, tzv. Ji០ní spojka (300 m)
DS32: koridor silnice II/308 – pᖐelo០ka ul. Kladská mimo zástavbu mᆰstské აásti Slatiny (180 m)
DS44: koridor pro pᖐelo០ku silnice II/324 Stᆰ០ery – Hradec Králové (180 m) – pouze pokud bude dotაeno 

správní území mᆰsta 
DS54: koridor silnice II/635  - pᖐelo០ka silnice I/35 v souvislosti s výstavbou R35 (180 m) 

Úkoly pro územní plánování:
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-koordinovat upᖐesnᆰní koridorᛰ s ostatními zájmy nadmístního významu v území,
-koordinovat návaznosti koridorᛰ a ploch na hranicích obcí,
-zpᖐesnᆰní ploch a koridorᛰ, bude provádᆰno s ohledem na eliminaci negativních dᛰsledkᛰ dopravy 

(hluk, imise z ovzduᘐí) na ០ivotní prostᖐedí a veᖐejné zdraví).

DS2r:  koridor územní rezervy pro pᖐelo០ku silnice I/11, tzv. Severní tangenta (300 m)

Splnᆰno. Územní plán vymezuje koridor DS10 (v ÚP HK oznaაen jako KD 3), koridor DS12 (v ÚP 
HK oznaაen jako KD 4), koridor DS32 (v ÚP HK oznaაen jako KD 5), koridor  DS44, koridor DS54. 
Viz. výkres.  A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.
Územní plán koordinuje návaznosti koridorᛰ a ploch na hranicích obce a zpᖐesᒀuje plochy 
koridorᛰ, s ohledem na eliminaci negativních dᛰsledkᛰ dopravy (hluk, imise z ovzduᘐí) na ០ivotní 
prostᖐedí a veᖐejné zdraví).

Silniაní doprava – územní rezerva

ZÚR vymezuje koridory územních rezerv pro tyto zámᆰry nadmístního významu:

Silnice I. tᖐídy
• silnice I/11 – v prostoru Hradce Králové (dneᘐní silnice I/33 - Tᖐebechovice pod Orebem) (DS2r)-

severní tangenta

Úkoly pro územní plánování:
-upᖐesnit a územnᆰ hájit koridory územních rezerv silniაní dopravy nadmístního významu,

-pᖐi zpᖐesᒀování koridorᛰ minimalizovat dotაení zastavᆰného území a zastavitelných ploch obcí 
uva០ovanými zámᆰry a jejich pᖐedpokládanými negativními vlivy.

Splnᆰno. Územní plán zpᖐesᒀuje a vymezuje koridor DS2r (v ÚP HK oznaაen jako KD 2). Pᖐi zpᖐesᒀování 
koridoru minimalizuje v obou variantách dotაení zastavᆰného území a zastavitelných ploch აásti obce 
uva០ovaným zámᆰrem a jeho pᖐedpokládanými negativními vlivy. Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

Cyklodoprava

ZÚR ukládá respektovat na území obce stávající cyklotrasy evropského významu, vytváᖐet podmínky pro 
jejich dokonაení (dovymezení). 
Respektovat na území obce stávající a navrhované cyklotrasy nadregionálního významu, vytváᖐet podmínky 
pro jejich dokonაení (koneაné vymezení). 
Úkoly pro územní plánování:

-  s ohledem na hodnoty území vytváᖐet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, jako jedné 
z environmentálnᆰ ᘐetrných forem dopravy.

Splnᆰno. Územní plán respektuje na území obce stávající cyklotrasy evropského významu a vytváᖐí 
podmínky pro jejich dokonაení. Územní plán respektuje na území obce stávající a navrhované 
cyklotrasy nadregionálního významu a vytváᖐí podmínky pro jejich dokonაení. Územní plán s ohledem 
na hodnoty území vytváᖐí územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, jako jedné z environmentálnᆰ 
ᘐetrných forem dopravy. Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

Plochy a koridory technické infrastruktury

Elektroenergetika – návrh

ZÚR vymezuje tento koridor pro trasování nadzemního vedení VVN vაetnᆰ ploch pro TR:
• koridor nadzemního vedení 2x110 kV Librantice – Svinary – Hradec Králové (Slezské Pᖐedmᆰstí) 

(TE2), vაetnᆰ plochy pro TR 110/35 kV Hradec Králové – Východ (TT2),

Úkoly pro územní plánování:



ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1 31

-koordinovat upᖐesnᆰní zámᆰrᛰ s ostatními zájmy nadmístního významu v území.

Splnᆰno. Územní plán vymezuje koridor nadzemního vedení 2x110 kV Librantice – Svinary – Hradec 
Králové (Slezské Pᖐedmᆰstí) (TE2), vაetnᆰ plochy pro TR 110/35 kV Hradec Králové – Východ (TT2) a 
koordinuje ho s ostatními zámᆰry nadmístního významu v území.

Protipovodᒀová ochrana – návrh

ZÚR vymezuje protipovodᒀovou ochranu území nadmístního významu:

Název Dotაený vodní tok

Suchá nádr០ Rusek - Bukovina (dále jen 
„PPO15“)

Piletický potok

Nesplnᆰno. Tato protipovodᒀová ochrana nadmístního významu se nachází mimo ᖐeᘐené území ÚP HK.

Plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojᛰ

Pro podporu ekonomického rozvoje (výroba, výrobní slu០by, sklady, cestovní ruch) a podporu rozvoje 
lidských zdrojᛰ (obაanské vybavení) se na území obce v ZÚR  vymezuje:

• plocha Národního centra pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek Integrovaného záchranného 
systému Hradec Králové („NCKP“).

Úkoly pro územní plánování:
- upᖐesnit a stabilizovat plochu a její optimální vyu០ití. 

Splnᆰno. Územní plán vymezuje a stabilizuje plochu Národního centra pro krizovou pᖐipravenost a 
výcvik slo០ek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové. Viz. výkres A.2.1 Hlavní výkres.

Vymezení územního systému ekologické stability

ZÚR vymezuje v ᖐeᘐeném území pro ochranu reprezentativních აástí biogeografických regionᛰ na ploᘐe 
ᖐeᘐeného území ÚP HK toto biocentrum nadregionálního významu:

Kód Název
11 Vysoké Chvojno

ZÚR vymezuje v ᖐeᘐeném území pro ochranu existujících hlavních migraაních tras bioty osy tᆰchto
biokoridorᛰ nadregionálního významu:

Kód typ
K73 B
K73 N
K73 V

ZÚR vymezuje v ᖐeᘐeném území  pro ochranu existujících hlavních migraაních tras bioty osy tᆰchto
biokoridorᛰ nadregionálního významu:

Kód Název
973 meandry Orlice
982 Správაice
1760 Niva u Tᖐebᘐe
1761 Hradecká Orlice
H092 Ouliᘐtᆰ
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ZÚR vymezuje na území kraje pro ochranu existujících regionálních migraაních tras bioty tyto biokoridory 
regionálního významu:
RK 1265 a RK 1266  Tok a okolí ᖐeky Labe (po soutok s Orlicí), 
RK 1278, RK 1279 a RK 1280 pᖐi ji០ním okraji mᆰsta v k.ú. Bᖐezhrad, Plaაice Roudniაka, Kluky, Nový 
Hradec Králové, 
RK H055 pᖐi severovýchodním okraji mᆰsta v k.ú. Slatina u Hradce Králové a Piletice

Úkoly pro územní plánování:
-respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální 

úrovni jako nezastavitelné s vyu០itím pro zvýᘐení biodiverzity a ekologické stability krajiny,
-plochy vymezených biocenter a biokoridorᛰ v pᖐípadᆰ, ០e jejich souაasný stav odpovídá cílovému, 

vᘐestrannᆰ chránit. V pᖐípadᆰ, ០e neodpovídá, podporovat jeho urychlenou realizaci, 
-pᖐi zpᖐesᒀování vymezení skladebných აástí nadregionálního a regionálního významu budou 

respektována následující základní pravidla:
- u nadregionálních biocenter (NRBC) je tᖐeba dbát pᖐedevᘐím na zachování reprezentativnosti 

z pohledu zastoupených stanoviᘐᙐ a cílových ekosystémᛰ pro pᖐísluᘐný bioregion a na zachování 
alespoᒀ minimální po០adované výmᆰry;

- u os nadregionálních biokoridorᛰ (NRBK) je tᖐeba v maximální mo០né míᖐe preferovat trasování 
stanoviᘐti odpovídajícími danému typu osy a dbát na zachování maximální pᖐípustné délky 
jednotlivých úsekᛰ nepᖐeruᘐených vlo០enými regionálními biocentry (RBC), a alespoᒀ minimální 
po០adované ᘐíᖐky, s výjimkami úsekᛰ, kde reálné podmínky vyu០ití území vymezení v této ᘐíᖐce 
a pᖐípadnᆰ ani dodr០ení maximální pᖐípustné délky neumo០ᒀují (zejm. u úsekᛰ nivních 
os NRBK v zastavᆰných územích sídel);

- u RBC vlo០ených do os NRBK je tᖐeba dbát pᖐedevᘐím na zachování reprezentativnosti z pohledu 
zastoupených stanoviᘐᙐ a cílových ekosystémᛰ pro pᖐísluᘐné typy os NRBK a biochor a na 
zachování alespoᒀ minimální po០adované výmᆰry (stanovené individuálnᆰ podle 
reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystémᛰ);

- u ostatních RBC je tᖐeba dbát pᖐedevᘐím na zachování reprezentativnosti z pohledu zastoupených 
stanoviᘐᙐ a cílových ekosystémᛰ pro pᖐísluᘐné typy vᆰtve regionálního ÚSES a biochor a na 
zachování alespoᒀ minimální po០adované výmᆰry (stanovené individuálnᆰ podle 
reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystémᛰ);

- u RBK je tᖐeba v maximální mo០né míᖐe preferovat trasování stanoviᘐti odpovídajícími danému 
typu vᆰtve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální pᖐípustné délky a alespoᒀ minimální 
po០adované ᘐíᖐky, s výjimkami úsekᛰ, kde reálné podmínky vyu០ití území vymezení v této ᘐíᖐce a 
pᖐípadnᆰ ani dodr០ení maximální pᖐípustné délky neumo០ᒀují (zejm. u úsekᛰ regionálních 
biokoridorᛰ (RBK) v zastavᆰných územích sídel);

- do os NRBK a RBK je tᖐeba vlo០it biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky 
os NRBK a RBK nepᖐeruᘐené biocentry pokud mo០no nepᖐesáhly maximální pᖐípustnou délku;

- v pᖐípadech zásadnᆰjᘐích zmᆰn polohy a vymezení jednotlivých skladebných აástí 
nadregionálního a regionálního významu აi jejich navazujících souborᛰ dᛰslednᆰ zvá០it vlivy na 
fungování systému jako celku;

- v pᖐípadech stᖐetᛰ s jinými zájmy na vyu០ití území, individuálnᆰ odbornᆰ posoudit vlivy 
eventuálních ústupkᛰ ve vymezení ÚSES na celkovou funkაnost systému, i na funkაnost jeho 
jednotlivých skladebných აástí;

- dbát na zachování návaznosti místní úrovnᆰ ÚSES na regionální a nadregionální úroveᒀ.

-ani pᖐechodnᆰ nelze do nefunkაních nebo აásteაnᆰ funkაních skladebných აástí ÚSES umisᙐovat 
funkce, které by znemo០nily jejich pozdᆰjᘐí realizaci აi zabránily uvedení plochy do 
po០adovaného cílového stavu; vᘐechny (i pᖐechodné) zásahy do vymezených ploch skladebných 
აástí ÚSES lze provádᆰt pouze na základᆰ odborného posouzení a souhlasu pᖐísluᘐného orgánu 
ochrany pᖐírody,

-stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory 
ÚSES pᖐipouᘐtᆰt v nezbytných pᖐípadech za podmínky, ០e nedojde k významnému sní០ení 
schopnosti ekosystému odolávat zneაiᘐtᆰní, erozi აi jiné fyzikální nebo chemické zátᆰ០i prostᖐedí 
a zároveᒀ nedojde k podstatnému sní០ení schopnosti bez dalᘐích opatᖐení plnit stabilizující 
funkce v krajinᆰ,
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-skladebné აásti ÚSES je nutno prioritnᆰ stanovovat mimo plochy zjiᘐtᆰných a pᖐedpokládaných 
lo០isek nerostᛰ vzhledem k jejich nepᖐemístitelnosti; tam, kde to nebude výjimeაnᆰ mo០né, 
respektovat pᖐi vymezování აástí ÚSES na lo០iscích stanovené dobývací prostory a doაasnᆰ 
stanovit აásti ÚSES s podmínkami rekultivace pro jejich finální vytvoᖐení po ukonაení tᆰ០by,

-stᖐety mezi lo០isky nerostných zdrojᛰ a stávajícím ÚSES ᖐeᘐit v rámci zohlednᆰní vzájemných 
potᖐeb vyu០ití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro tᆰ០bu, pᖐi kvalifikovaném 
zpracování postupu rekultivace území po ukonაení tᆰ០by v rámci povolení hornické აinnosti nebo 
plánu dobývaní; plochy po tᆰ០bᆰ nerostných surovin v území urაeném pro vybudování 
ÚSES rekultivovat prioritnᆰ v souladu se zájmy ochrany pᖐírody a krajiny; vymezení skladebných 
აástí ÚSES v území lo០isek tudí០ není pᖐeká០kou k pᖐípadnému vyu០ití lo០iska za podmínky, ០e 
pokud budou funkce ÚSES vyu០itím lo០iska nerostᛰ doაasnᆰ omezeny, budou po ukonაení tᆰ០by 
obnoveny v potᖐebném rozsahu,

-pᖐi ᖐeᘐení stᖐetᛰ (pᖐekryvᛰ) ochrany nerostných surovin se skladebnými აástmi ÚSES, tj. s obecnou 
ochranou pᖐírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku:  akceptovat charakter აástí ÚSES a 
podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak pᖐi samotné tᆰ០bᆰ, tak i pᖐi ukonაování tᆰ០by a 
rekultivaci tᆰ០bou dotაeného území ve prospᆰch ÚSES.

Splnᆰno. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability, který zohledᒀuje a respektuje 
vᘐechny uvedené, v ZÚR vymezené prvky ÚSES. Viz. kapitola územního plánu 5 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny. 
Územní plán respektuje plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální 
úrovni jako nezastavitelné s vyu០itím pro zvýᘐení biodiverzity a ekologické stability krajiny.
Územní plán dbá na zachování návaznosti místní úrovnᆰ ÚSES na regionální a nadregionální úrovni.

e. Upᖐesnᆰní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pᖐírodních, kulturních a civilizaაních 
hodnot území kraje

Koncepce ochrany a rozvoje pᖐírodních hodnot

V ZÚR se stanovuje, ០e pᖐírodními hodnotami se na území kraje rozumí:

• území soustavy Natura 2000,
• zvláᘐtᆰ chránᆰná území: národní park, chránᆰné krajinné oblasti, národní pᖐírodní rezervace, národní 

pᖐírodní památka, pᖐírodní rezervace, pᖐírodní památka, 
• území chránᆰná v rámci UNESCO: biosférická rezervace, geopark,
• ÚSES: biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního významu, migraაní trasy ០ivoაichᛰ 

v souladu se schválenou Koncepcí ochrany pᖐírody a krajiny Královéhradeckého kraje 
• pᖐírodní parky,
• registrované významné krajinné prvky.

 Úkoly pro územní plánování:
-pᖐi ᖐeᘐení vyu០ití území a pᖐi upᖐesᒀování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorᛰ hledat 

taková ᖐeᘐení, která vylouაí, popᖐ. budou minimalizovat, negativní vlivy pᖐedevᘐím na chránᆰná 
území pᖐírody.

Splnᆰno. Územní plán respektuje území soustavy Natura 2000, zvláᘐtᆰ chránᆰná území, vymezuje prvky 
ÚSES, respektuje Pᖐírodní park Orlice a registrované významné krajinné prvky. Viz. kapitola územního 
plánu 5 Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání 
krajiny. 

Koncepce ochrany a vyu០ití nerostných surovin

V ZÚR se stanovuje, ០e hodnotami z hlediska ochrany a vyu០ití nerostných surovin se na území kraje 
rozumí plochy pro tᆰ០bu nerostných surovin, tedy:
● vyu០ívaná výhradní lo០iska s dobývacími prostory;
● nevyu០ívaná výhradní lo០iska s dobývacími prostory, popᖐ. dobývacími prostory s ukonაenou tᆰ០bou;
● nevyu០ívaná výhradní lo០iska s chránᆰným lo០iskovým územím;
● nevyu០ívaná výhradní lo០iska bez stanovené ochrany chránᆰného lo០iskového území;



34 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

● vyu០ívaná lo០iska nevyhrazených nerostᛰ, která jsou souაástí pozemku, a u kterých byla povolena 
tᆰ០ba na základᆰ územního rozhodnutí a pᖐísluᘐného obvodního báᒀského úᖐadu;

● nevyu០ívaná lo០iska nevyhrazených nerostᛰ, která jsou souაástí pozemku;
● registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostᛰ.

Pᖐi vyu០ívání území ukládá ZÚR respektovat vᘐechny formy ochrany lo០isek a lo០iskových území, tzn. 
veᘐkerá výhradní lo០iska, chránᆰná lo០isková území, dobývací prostory, dále lo០iska nevyhrazených nerostᛰ 
a významné prognózní zdroje. Vyu០ívat tato lo០iska v souladu s principy trvale udr០itelného rozvoje.

Úkoly pro územní plánování:
-vymezením ploch zmᆰn v krajinᆰ vytváᖐet územní pᖐedpoklady pro otvírku nových lo០isek náhradou 

za postupnᆰ dotᆰ០ovaná,
-prvky ÚSES lokalizovat pᖐednostnᆰ mimo zjiᘐtᆰná a pᖐedpokládaná lo០iska nerostᛰ; pokud to 

výjimeაnᆰ nebude mo០né, prvky ÚSES lokalizovat vnᆰ stanovených dobývacích prostorᛰ nebo nejsou-
li stanoveny, lokalizovat prvky ÚSES mimo území potᖐebné pro vyu០ití zásob lo០iska; prᛰbᆰh tᆰ០by, 
postup a zpᛰsob rekultivace tᆰ០bou dotაeného území pᖐizpᛰsobit potᖐebᆰ finálního vytvoᖐení 
ÚSES po skonაení tᆰ០by. 

Splnᆰno. Územní plán vymezením ploch zmᆰn v krajinᆰ vytváᖐí územní pᖐedpoklady pro otvírku nových 
lo០isek náhradou za postupnᆰ dotᆰ០ovaná. Prvky ÚSES lokalizuje pᖐednostnᆰ mimo zjiᘐtᆰná a 
pᖐedpokládaná lo០iska nerostᛰ; prvky ÚSES lokalizuje vnᆰ stanovených dobývacích prostorᛰ nebo nejsou-li 
stanoveny, lokalizuje prvky ÚSES mimo území potᖐebné pro vyu០ití zásob lo០iska. 

-v prᛰbᆰhu komplexní výstavby vᘐech celostátnᆰ významných veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, napᖐ. D11, 
R11 a R35, poაítat se zajiᘐtᆰním აásti stavebních surovin z ji០ní, jihozápadní a აásteაnᆰ i 
jihovýchodní აásti Královéhradeckého kraje. 

Nesplnᆰno. Nespadá do podrobnosti územního plánu.

-z hlediska ochrany zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu minimalizovat plochy pro doაasné a trvalé odnᆰtí 
s tím, ០e je tᖐeba sní០it plochy pro deponie a zároveᒀ trvalé zábory zejména kvalitní pᛰdy (I. a II. 
bonitní tᖐídy ZPF) s tᆰ០bou ᘐtᆰrkopískᛰ s nízkými ovᆰᖐenými zásobami a mocnostmi suroviny 
s výraznᆰ nerentabilní efektivitou vyu០ití ve vazbᆰ na dopady na okolní krajinu.

Splnᆰno. Pro dobývání nerostᛰ nejsou vymezeny ០ádné plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití ani pᖐekryvné 
prvky. Stávající tᆰ០ba nerostᛰ je chápána jako doაasný zpᛰsob vyu០ití a na její ploᘐe jsou vymezeny 
stabilizované a rozvojové plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití zohledᒀující vyu០ití území po ukonაení 
tᆰ០by a rekultivaci dotაeného prostoru. Viz. Kapitola územního plánu ა. 5.9 Koncepce dobývání nerostᛰ a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu.

Koncepce ochrany kulturních hodnot

Dle ZÚR se kulturními hodnotami na území Královéhradeckého kraje rozumí:

● národní kulturní památky,
● mᆰstské památkové rezervace,
●  mᆰstské památkové zóny,
● vesnické památkové rezervace,
● vesnické památkové zóny,
● krajinné památkové zóny.

Úkoly pro územní plánování:
-pro zajiᘐtᆰní ochrany a zachování kulturních a civilizaაních hodnot území Královéhradeckého kraje, 

spoაívajících ve velkém mno០ství kulturních památek, cenných církevních a svᆰtských objektᛰ a 
dochovaných území s jedineაnou urbanistickou kompozicí, stanovit podmínky územní ochrany tᆰchto 
kulturních památek a jejich prostᖐedí.

Splnᆰno. Územní plán respektuje vᘐechny kulturní a civilizaაní hodnoty na území statutárního mᆰsta 
Hradec Králové a zohledᒀuje vᘐechna území s jedineაnou urbanistickou kompozicí a stanovuje 
podmínky pro územní ochranu tᆰchto kulturních památek a jejich prostᖐedí.
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-pro území archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy stanovit podmínky 
jejich územní ochrany.

Splnᆰno აásteაnᆰ v podrobnosti odpovídající územnímu plánu. Konkrétní podmínky ochrany 
archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy stanovují jiné právní pᖐedpisy. 

Koncepce ochrany a rozvoje civilizaაních hodnot

Pro ochranu a rozvoj civilizaაních hodnot území se stanovují zásady v tᆰchto dílაích oblastech:

Struktura osídlení

Úkoly územního plánování:
-pᖐi plánování územního rozvoje kraje zachovat historicky vzniklou polycentrickou sídelní strukturu 

osídlení kraje s výraznými polyfunkაními stᖐedisky ve statutárním mᆰstᆰ - Hradec Králové, ve 
mᆰstech - Jiაín, Rychnov nad Knᆰ០nou, Vamberk a Vrchlabí a v centrech rozvojových os NOS4 –
Jaromᆰᖐ - Náchod – Hronov a OS4 – Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ჀR / 
Polsko (Wroclaw).

Splnᆰno. Územní plán respektuje, zachovává a podporuje historicky vzniklou polycentrickou sídelní 
strukturu osídlení.

Obაanské vybavení

Úkoly územního plánování:
-v rámci rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice vytváᖐet vymezováním ploch zmᆰn územní 

podmínky pro lokalizaci obაanského vybavení ve vazbᆰ na lokalizaci aktivit pro ekonomický rozvoj a 
rozvoj lidských zdrojᛰ a ve vazbᆰ na kulturní hodnoty území,

-v rámci rozvojové osy OS4 Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ჀR/Polsko 
(Wroclaw), rozvojové osy NOS1 Hoᖐice - Jiაín – Liberecký kraj a rozvojové oblasti NOB1 Vrchlabí 
vytváᖐet vymezováním ploch zmᆰn územní podmínky pro lokalizaci obაanského vybavení ve vazbᆰ na 
lokalizaci aktivit pro ekonomický rozvoj a rozvoj lidských zdrojᛰ a ve vazbᆰ na hodnoty území 
sousedících specifických oblastí

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí územní podmínky pro lokalizaci obაanského vybavení ve vazbᆰ na lokalizaci 
aktivit pro ekonomický rozvoj a rozvoj lidských zdrojᛰ a ve vazbᆰ na kulturní hodnoty území. Viz. 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

Cestovní ruch a rekreace

Úkoly územního plánování:
-zachovávat souvislé pásy nezastavᆰného území v bezprostᖐední blízkosti mᆰst pro vytvoᖐení 

souvislých ploch veᖐejné zelenᆰ, zpᛰsobilých pro ka០dodenní rekreaci.
Splnᆰno. Územní plán zachovává a zapojuje do celkové koncepce ᖐeᘐení souvislé pásy nezastavᆰného 
území pro vytvoᖐení souvislých ploch veᖐejné zelenᆰ, zpᛰsobilých pro ka០dodenní rekreaci. Viz. výkres ა. 
A.2.1. Hlavní výkres, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny. 

Ekonomická základna

Úkoly územního plánování:
- v území rozvojových oblastí a rozvojových os vytváᖐet nabídku ploch pro rozvojové zámᆰry 

v závislosti na dostupnosti potᖐebné dopravní a technické infrastruktury se zohlednᆰním 
potᖐebné surovinové základny a nabídky pracovních sil; pᖐitom v kontaktních územích 
respektovat podmínky vyu០ití území sousedících specifických oblastí,

- v území OB4 Hradec Králové/Pardubice je tᖐeba upᖐesnit a územnᆰ stabilizovat plochu 
Národního centra pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek integrovaného záchranného 
systému, v území NOB1 Vrchlabí zabezpeაit územní podmínky rozvoje prᛰmyslové zóny 
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Vrchlabí, v území NOS5 Nové Mᆰsto nad Metují – Rychnov nad Knᆰ០nou zabezpeაit územní 
podmínky rozvoje prᛰmyslové zóny Kvasiny - Rychnov nad Knᆰ០nou – Solnice,

Splnᆰno. Územní plán vytváᖐí nabídku ploch pro rozvojové zámᆰry v závislosti na dostupnosti potᖐebné 
dopravní a technické infrastruktury se zohlednᆰním potᖐebné surovinové základny a nabídky pracovních 
sil. Viz. výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.  

Územní plán zajiᘐᙐuje územní podmínky pro vyu០ití აásti bývalého vojenského areálu v Hradci Králové 
pro Národní centrum pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek integrovaného záchranného systému, vა. 
návrhu ᖐeᘐení dopravní a technické infrastruktury, vyvolané tímto zámᆰrem. Viz. výkres A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.5. Koncepce technické infrastruktury.

f. Vymezení cílových charakteristik krajiny

ZÚR vymezuje pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých spolupᛰsobením pᖐírodních a lidských vlivᛰ, jejich០ 
výsledkem je jedineაný krajinný ráz, pro území mᆰsta Hradec Králové tuto oblast:

Kód Oblast krajinného rázu Podoblast krajinného 
rázu

Zasahuje do území obcí

8 Královéhradecko Ⴠernilov, Ⴠerno០ice, Holohlavy, Hradec 
Králové, Jaromᆰᖐ, Lochenice, Praskaაka, 
Pᖐedmᆰᖐice nad Labem, Rasoᘐky, Skalice, 
Smiᖐice, Smr០ov, Vlkov, Vysoká nad Labem

Vᆰtᘐina ᖐeᘐeného území ÚP HK spadá dle ZÚR do typu krajiny urbanizované, v okrajových აástech mᆰsta –
konkrétnᆰ na severu, západᆰ a jihu zasahuje do ᖐeᘐeného území krajina zemᆰdᆰlská, na jihovýchodᆰ 
krajina lesní, na severovýchodᆰ krajina lesozemᆰdᆰlská.

Pro celé území kraje se k zachování charakteristických rysᛰ jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny 
stanovují tyto obecné zásady:

- Zemᆰdᆰlskou krajinu აlenit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umo០ᒀující prᛰhledy krajinou pro 
zvýraznᆰní její hloubky nebo rᛰzných dominant. 

- Nevytváᖐet nová urbanizovaná území.

Splnᆰno. Územní plán respektuje a posiluje definované krajinné typy dle ZÚR a rozvíjí je v koncepci 
uspoᖐádání krajiny. Územní plán zemᆰdᆰlskou krajinu აlení rozptýlenou zelení, umo០ᒀující prᛰhledy 
krajinou pro zvýraznᆰní její hloubky nebo rᛰzných dominant. Viz. výkres A.2.3. Koncepce uspoᖐádání 
krajiny. 

g. Vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, staveb a opatᖐení 
k zajiᘐᙐování obrany a bezpeაnosti státu a vymezení asanaაních území nadmístního významu, pro 
které lze práva k pozemkᛰm a stavbám vyvlastnit

ZÚR vymezuje v ᖐeᘐeném území ÚP HK tyto veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, pro jejich០ uskuteაnᆰní lze práva 
k dotაeným pozemkᛰm a stavbám odejmout nebo omezit (území mᆰsta je alespoᒀ აásteაnᆰ dotაeno 
vymezeným koridorem):
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Dopravní infrastruktura

Dálnice a rychlostní silnice

Oznaაení 

v ZÚR
Popis stavby Dotაená území obcí

DS1 D11 – úsek (Vlაkovice) Hradec 
Králové – Smiᖐice - Jaromᆰᖐ

Hradec Králové, Praskaაka, Stᆰ០ery, Vᘐestary, Svᆰtí, 
Hoᖐenice, Pᖐedmᆰᖐice nad Labem, Lochenice, Smiᖐice, 
Holohlavy, Ⴠerno០ice, Zaloᒀov, Jaromᆰᖐ

DS2 R35 – úsek Úlibice – Hradec 
Králové

Hradec Králové, Vᘐestary, Stᖐezetice, Dohalice, Ⴠiᘐtᆰves, 
Sovᆰtice, M០any, Sadová, Straაov, Milovice u Hoᖐic, 
Tᖐebnouᘐeves, Hoᖐice, Dobrá Voda u Hoᖐic, Bílsko u Hoᖐic, 
Holovousy, Ostromᆰᖐ, Sobაice, Chomutice, Tᖐtᆰnice, 
Podhorní Újezd a Vojice, Kovaა, Konecchlumí, Lu០any, 
Úlibice, Svᆰtí

Silnice I. tᖐídy
Oznaაení 

v ZÚR
Popis stavby Dotაená území obcí

DS10 I/35 – v prostoru Hradce Králové 
mezi dálniაní kᖐi០ovatkou 
MÚK Plotiᘐtᆰ nad Labem a 
stávající okru០ní kᖐi០ovatkou u 
ჀKD

Vᘐestary, Hradec Králové

DS12 Ji០ní spojka - nový úsek silnice 
mezi I/11 a I/37 Hradec Králové

Silnice II. tᖐídy
Oznaაení 

v ZÚR
Popis stavby Dotაená území obcí

DS32 II/308 – v prostoru Hradce Králové Hradec Králové

DS44 II/324 – v prostoru Stᆰ០er Stᆰ០ery, Hradec Králové

Technická infrastruktura

Nadzemní elektrické vedení

Oznaაení 

v ZÚR
Popis stavby Dotაená území obcí

TE2 2x110 kV Librantice – Svinary 
– Hradec Králové (Slezské 
Pᖐedmᆰstí)

Hradec Králové, Bleᘐno, Divec, Librantice

Transformovna
Oznaაení v ZÚR Popis stavby Dotაená území obcí

TT2 transformovna 110/35 
kV Hradec Králové – Východ Hradec Králové

Úkoly pro územní plánování:
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-v územnᆰ plánovacích dokumentacích dotაených obcí stabilizovat, zpᖐesᒀovat a územnᆰ 
koordinovat vymezené plochy a koridory pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby.

Splnᆰno. Územní plán stabilizuje, zpᖐesᒀuje a územnᆰ koordinuje vymezené plochy a koridory pro veᖐejnᆰ 
prospᆰᘐné stavby. Viz. Výkres A.3 výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a opatᖐení.

ZÚR vymezuje v ᖐeᘐeném území ÚP HK tato veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení:

PRVKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Oznaაení v ZÚR Popis koridoru / 
plochy Dotაená území obcí

11 Vysoké Chvojno NBC Albrechtice nad Orlicí, Bᆰleა nad Orlicí, Hradec Králové, 
Tᖐebechovice pod Orebem, Týniᘐtᆰ nad Orlicí

K 73 V NBK Bᆰleა nad Orlicí, Bleᘐno, Hradec Králové, Tᖐebechovice 
pod Orebem, Vysoká nad Labem

K 73 B NBK Hradec Králové, Vysoká nad Labem

K 73 N Bleᘐno, Bᆰleა nad Orlicí, Hradec Králové, Tᖐebechovice 
pod Orebem, Vysoká nad Labem,

973 Meandry Orlice RBC Bᆰleა nad Orlicí, Bleᘐno, Hradec Králové, Tᖐebechovice 
pod Orebem

982 Správაice RBC Hradec Králové, Lochenice, Pᖐedmᆰᖐice nad Labem

1760 Niva u Tᖐebᘐe RBC Hradec Králové

1761 Hradecká Orlice RBC Hradec Králové

H092 Ouliᘐtᆰ RBC Ⴠernilov, Hradec Králové

RK 1265 RBK Hradec Králové, Lochenice, Pᖐedmᆰᖐice nad Labem

RK 1266 RBK Hradec Králové

RK 1278 RBK Hradec Králové, Hvozdnice, Libაany, Praskaაka, Stᆰ០ery 
Urbanice

RK 1279 RBK Hradec Králové

RK 1280 RBK Hradec Králové, Vysoká nad Labem

Úkoly pro územní plánování:
-v územnᆰ plánovacích dokumentacích dotაených obcí stabilizovat, zpᖐesᒀovat a územnᆰ 

koordinovat vymezený systém ÚSES.
Splnᆰno. Územní plán stabilizuje, zpᖐesᒀuje a územnᆰ koordinuje vymezený systém ÚSES. Viz. výkres ა. 

A.2.1. Hlavní výkres, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny. 

g. Stanovení po០adavkᛰ nadmístního významu na koordinaci územnᆰ plánovací აinnosti obcí a na 
ᖐeᘐení v územnᆰ plánovací dokumentaci obcí, zejména s pᖐihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury
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ZÚR stanovuje následující po០adavky na koordinaci územnᆰ plánovací აinnosti dotაené obce – Hradec 
Králové:

- naplᒀovat úkoly územního plánování v rámci pᖐísluᘐné rozvojové osy (OS, NOS), oblasti (OB, NOB), 
specifické oblasti (SOB, NSO) a území s vyvá០eným rozvojovým potenciálem (UVRP),

- zastavitelné plochy umisᙐovat pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na zastavᆰné území,
- pᖐi poᖐizování územních plánᛰ a regulaაních plánᛰ respektovat a zohlednit priority územního plánování, 

- zpᖐesnit a územnᆰ stabilizovat plochy a koridory dopravní აi technické infrastruktury, rozvojové plochy pro 
protipovodᒀovou ochranu území a prvky územního systému ekologické stability nadregionálního 
a regionálního významu 

- pᖐi poᖐizování územnᆰ plánovací dokumentace v jednotlivých rozvojových oblastech a osách a specifických 
oblastech respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivᛰ tᆰchto zásad na ០ivotní 
prostᖐedí (Posouzení vlivᛰ Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivᛰ na ០ivotní 
prostᖐedí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010), vაetnᆰ opatᖐení pro pᖐedcházení, sní០ení nebo kompenzaci vᘐech 
zjiᘐtᆰných nebo pᖐedpokládaných záva០ných záporných vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí obsa០ených v kapitole 7. 
tohoto vyhodnocení.

Splnᆰno. Územní plán naplᒀuje úkoly územního plánování v rámci pᖐísluᘐné rozvojové oblasti OB4. 
Zastavitelné plochy umisᙐuje pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na zastavᆰné území. Dále zpᖐesᒀuje a územnᆰ 
stabilizuje plochy a koridory dopravní აi technické infrastruktury, rozvojové plochy pro protipovodᒀovou 
ochranu území a prvky územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu. 

Územní plán respektuje principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivᛰ tᆰchto zásad na ០ivotní 
prostᖐedí (Posouzení vlivᛰ Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivᛰ na ០ivotní 
prostᖐedí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010), vაetnᆰ opatᖐení pro pᖐedcházení, sní០ení nebo kompenzaci vᘐech 
zjiᘐtᆰných nebo pᖐedpokládaných záva០ných záporných vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí obsa០ených v kapitole 7. 
tohoto vyhodnocení.

Viz. výkresy ა. A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická 
koncepce, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.
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C.3.2. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pᖐi zpracování konceptu Územního plánu byly ve vazbᆰ na rozvoj mᆰsta identifikovány ní០e uvedené 
zámᆰry, které vzhledem k jejich nadmístnímu charakteru vyvolávají potᖐebu vymezení v ZÚR pᖐi jejich
nejbli០ᘐí aktualizaci. Tyto pro mᆰsto potᖐebné zámᆰry jsou jednak úplnᆰ novými námᆰty, které vyplynuly 
z ᖐeᘐení území mᆰsta, nebo se jedná pouze o úpravu polohy ji០ vymezených jevᛰ v ZÚR. 

b) DS2r: Koridor územní rezervy pro pᖐelo០ku silnice I/11 (severní tangentu) je zaᖐazen do návrhu. 
Pᖐelo០ka silnice I/11 ve smᆰru na Tᖐebechovice pod Orebem je významnou stavbou pro odvedení 
tranzitní dopravy z II. mᆰstského okruhu a zejména silnicí, která zajistí dopravní obsluhu mᆰstských 
აástí severnᆰ od trati ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ a napojení významných rozvojových území 
letiᘐtᆰ se skladiᘐtní oblastí Pouchov – sever.  

c) Zdvoukolejnᆰní ០elezniაní trati ა. 020 Hradec Králové hlavní nádra០í – Tᖐebechovice pod Orebem
Dvoukolejná traᙐ bude mít dostateაnou kapacitu pro zavedení taktové osobní dopravy v úseku Hradec  
Králové - Týniᘐtᆰ nad Orlicí a zároveᒀ i pro provoz tram- trainu v úseku Hradec Králové – Tᖐebechovice 
pod Orebem a na návazné radiále ve smᆰru na letiᘐtᆰ. 

d) Optimalizace a modernizace trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové s územní rezervou 
pro   zdvoukolejnᆰní trati s cílem rozᘐíᖐení taktové dopravy a zavedení provozu tram-trainu. 

e) Optimalizace a modernizace trati ა. 041 – Turnov vაetnᆰ elektrizace úseku Hradec Králové -
Vᘐestary pro mo០nost zavedení taktové dopravy tram-trainu.

f) Ji០ní propojení silnic I/37 a III/29810, které zajistí odvedení აásti dopravy ze silnice I/37 s vazbou na 
dálnic D11 od Prahy a rychlostní silnici R35 z Moravy (od Vysokého Mýta) a tím i odlehაení ji០ního 
segmentu II. mᆰstského okruhu.

g) Vedení distribuაní soustavy 110 kV Bleᘐno – Svinary - Slezské Pᖐedmᆰstí je umístᆰno v koridoru TE2 
ze ZÚR Královéhradeckého kraje. V k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí je vedení oproti koridoru ze ZÚR o cca 600 
m prodlou០eno a០ do upravené polohy významné elektrické stanice - transformovny 110/35 kV Hradec 
Králové Východ (TT2 ze ZÚR Královéhradeckého kraje). Dᛰvodem prodlou០ení elektrického vedení a 
úpravy polohy elektrické stanice je zachování návaznosti na stávající platný územní plán mᆰsta Hradce 
Králové a projednání se spoleაností ჀEZ Distribuce, a.s.

h) Koridor územní rezervy TP1r ze ZÚR Královéhradeckého kraje pro vedení propojovacího plynovodu 
VVTL DN 500 PN 63, vedoucího z území obce Oleᘐná v kraji Vysoაina na hranici ჀR - Polsko do území 
hraniაního pᖐechodu Náchod - Kudowa Zdroj, je na správním území mᆰsta upᖐesnᆰn tak, ០e je 
vymezen v rámci 600 m ᘐirokého koridoru ZÚR v ᘐíᖐi 240 m s osou ve stávajícím plynovodu VTL. Koridor 
na nᆰkolika místech  prochází okrajovou zástavbou mᆰsta se stávající obytnými objekty, jeho umístᆰní 
a upᖐesnᆰní vedení mimo zástavbu není v rámci koridoru ZÚR mo០né, a proto je potᖐebné zvá០it návrh 
koridoru v jiné poloze mimo zastavᆰné აásti mᆰsta.
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D. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ

D.1.1. SOULAD S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Koncept územního plánu je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona.
a) Koncept územního plánu vytváᖐí pᖐedpoklady pro výstavbu a udr០itelný rozvoj území.
b) Koncept územního plánu vymezuje plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovuje podmínky jejich 

vyu០ití.
c) Stanovuje rovnᆰ០ koncepci prostorového uspoᖐádání sídla. Dále definuje základní vztah mezi veᖐejnými 

a soukromými zájmy v území. 
d) Mᆰsto Hradec Králové je ᖐeᘐeno jako centrum rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec 

Králové/Pardubice, která kromᆰ statutárních mᆰst Hradec Králové a Pardubice zahrnuje území obcí 
z ORP Holice (bez obcí ve východní აásti), Chrudim (jen obce v severní a severovýchodní აásti), 
Kostelec nad Orlicí (jen obce v západní აásti), Jaromᆰᖐ (jen obce v ji០ní აásti), Nový Byd០ov (bez obcí 
v západní აásti), Pᖐelouა (bez obcí v západní აásti). 
Jedná se o území ovlivnᆰné rozvojovou dynamikou krajských mᆰst Hradce Králové a Pardubic pᖐi 
spolupᛰsobení vedlejᘐího centra Chrudim. V této rozvojové oblasti existují zvýᘐené po០adavky na 
zmᆰny v území, zpᛰsobené silnou dvoujadernou koncentrací obyvatelstva a ekonomických აinností, 
z nich០ znaაná აást má mezinárodní význam. Rozvojovᆰ podporujícím faktorem je poloha Pardubic na 
I. tranzitním ០elezniაním koridoru a dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným 
pokraაováním do Polska a perspektivní propojení rychlostní silnicí R35 s Olomoucí. Koncept územního  
plánu vytváᖐí podmínky pro splnᆰní po០adavkᛰ vyplývajících z pᖐísluᘐnosti do této oblasti, respektive 
osy. 

e) Konceptem územního plánu jsou rozvíjeny pᖐírodní, civilizaაní a kulturní hodnoty. Ochrana krajiny je 
zabezpeაena vymezením zejména ploch smíᘐených nezastavᆰného území, ploch lesních a ploch 
pᖐírodních. 

f) Podmínky pro umístᆰní technické infrastruktury jsou stanoveny v jednotlivých podmínkách pro vyu០ití 
ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.

g) Koncept územního plánu vytváᖐí podmínky pro kvalitní აinnost orgánᛰ územního plánování.

D.1.2. SOULAD S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
a) Koncept územního plánu je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona.
b) Koncept územního plánu stanovuje koncepci ochrany pᖐírodních, civilizaაních a kulturních hodnot 

území.
c) Koncept územního plánu stanovuje koncepci rozvoje území vაetnᆰ urbanistické koncepce s ohledem 

na hodnoty a podmínky území.
d) Koncept územního plánu je sestaven na základᆰ provᆰᖐování a posuzování potᖐeb zmᆰn v území.
e) Koncept územního plánu stanovuje urbanistické, architektonické a estetické po០adavky na vyu០ívání 

území vymezením a stanovením podmínek pᖐedevᘐím pro plochy podle významu, plochy s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití, koncepci prostorového uspoᖐádání sídla a dalᘐí koncepce a systémy.

f) Koncept územního plánu stanovuje urbanistické, architektonické a estetické podmínky vyu០ívání a 
prostorového uspoᖐádání území.

g) Koncept územního plánu stanovuje v nᆰkolika pᖐípadech poᖐadí provádᆰní zmᆰn v území – etapizaci.
h) Koncept územního plánu vytváᖐí podmínky pro sni០ování nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof 

vymezením takových druhᛰ ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a jejich podmínek, které umo០ᒀují 
tato nebezpeაí nezhorᘐovat i omezovat, a to pᖐírodᆰ blízkým zpᛰsobem a vymezením souboru opatᖐení 
protipovodᒀové ochrany, retence a protierozních opatᖐení.

i) Koncept územního plánu vymezuje plochy výrobní, jejich០ podmínky vyu០ívání jsou flexibilní pro náhlé 
hospodáᖐské zmᆰny a jsou definovány pᖐedevᘐím potᖐebou a objemem distribuაních tokᛰ.

j) Koncept územního plánu vymezuje plochy smíᘐené obytné, které pᖐedevᘐím napomáhají obnovᆰ a 
rozvoji sídelní struktury a kvalitᆰ bydlení.
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k) Koncept územního plánu stanovuje koncepci veᖐejné infrastruktury, která minimalizuje objem nutných 
veᖐejných prostᖐedkᛰ na zmᆰny v území.

l) Koncept územního plánu vytváᖐí obecné podmínky pro zajiᘐtᆰní civilní ochrany. 
m) Koncept územního plánu vymezuje rekonstrukაní a rekultivaაní zásahy vymezením ploch pro pᖐestavbu 

a ploch zmᆰn v krajinᆰ.
n) Koncept územního plánu respektuje ochranu území, podle zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ, pᖐed 

negativními vlivy zámᆰrᛰ na území a vytváᖐí pro ni podmínky.
o) Koncept územního plánu nevymezuje na území mᆰsta Hradce Králové ០ádné plochy pro tᆰ០bu.
p) V konceptu územního plánu se uplatᒀují poznatky zejména z oborᛰ architektury, urbanismu, územního 

plánování, ekologie a památkové péაe.
q) Koncept územního plánu obsahuje Vyhodnocení vlivu udr០itelného rozvoje území vაetnᆰ posouzení 

vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptaაí oblast.
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E. VYHODNOCENÍ SOULADU S PO័ADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDᆠCÍCH PRÁVNÍCH PᖀEDPISᛠ

Koncept územního plánu Hradce Králové je po obsahové stránce zpracován v souladu s ustanoveními 
vyhláᘐky ა. 500/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ (§13, pᖐíloha ა. 7).

Koncept územního plánu Hradce Králové stanovuje zásadní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho 
hodnot v souladu s § 43 zákona ა.183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, viz bod H odᛰvodnᆰní.

Koncept územního plánu Hradce Králové v souvislostech a podrobnostech území obce zpᖐesᒀuje a rozvíjí 
cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního 
rozvoje – viz. body odᛰvodnᆰní C.2, C.3.

Koncept územního plánu Hradce Králové naplᒀuje cíle (§ 18 zákona ა. 183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ) a plní úkoly územního plánování (§ 19 zákona ა. 183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ) -
viz bod D odᛰvodnᆰní.

Pojmy u០ívané konceptem územního plánu jsou prioritnᆰ u០ívané v souladu s vymezením pojmᛰ zákona 
ა.183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a jeho provádᆰcích právních pᖐedpisᛰ.

Koncept územního plánu Hradce Králové v rámci plnᆰní po០adavkᛰ cílᛰ a úkolᛰ územního plánování 
vymezuje plochy v souladu s hlavou I, vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.
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F. VYHODNOCENÍ SOULADU S PO័ADAVKY ZVLÁᘀTNÍCH 
PRÁVNÍCH PᖀEDPISᛠ – SOULAD SE STANOVISKY DOTჀENÝCH 
ORGÁNᛠ PODLE ZVLÁᘀTNÍCH PRÁVNÍCH PᖀEDPISᛠ, 
POPᖀÍPADᆠ S VÝSLEDKEM ᖀEᘀENÍ ROZPORᛠ

Tuto აást doplní poᖐizovatel podle výsledkᛰ projednání.
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G. VYHODNOCENÍ SPLNᆠNÍ ZADÁNÍ

Územní plán byl zpracován v souladu s po០adavky uvedenými v Zadání Územního plánu Hradec Králové, 
které bylo schváleno Mᆰstským zastupitelstvem v Hradci Králové dne 25.10.2011 (usnesením ა. 
ZM/2011/504). 

PO័ADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ

a) Po០adavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnᆰ plánovací dokumentace vydané 
krajem, popᖐípadᆰ z dalᘐích ᘐirᘐích územních vztahᛰ

a.1. z Politiky územního rozvoje ჀR 2008

Z Politiky územního rozvoje ჀR 2008 (dále jen PÚR), která byla schválena usnesením vlády ა. 929 ze dne 
20.7.2009, vyplývají pro zpracování ÚPHK následující po០adavky: 

a.1.1.Republikové priority územního plánování pro zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje území

● po០adavek a.1.1.1. Ve veᖐejném zájmu chránit a rozvíjet pᖐírodní, civilizaაní a kulturní hodnoty území, 
vაetnᆰ urbanistického, architektonického a archeologického dᆰdictví, zachovat ráz jedineაné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineაné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by mᆰla být provázána 
s potᖐebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udr០itelného rozvoje. 
Navazující krajinu je tᖐeba chápat jako ០ivý a v აase promᆰnný celek, který vy០aduje tvᛰrაí, 
avᘐak citlivý pᖐístup k vyvá០enému vᘐestrannému rozvoji tak, aby  byly zachovány její stᆰ០ejní 
kulturní, pᖐírodní a u០itné hodnoty.“

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 2. Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot a 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.1.1.2. Pᖐi zmᆰnách nebo vytváᖐení urbánního prostᖐedí pᖐedcházet vzniku lokalit 
s prostorovᆰ sociální segregací s negativními vlivy na sociální soudr០nost obyvatel. Na základᆰ 
analýzy pᖐíაin zpᛰsobujících segregaci a jejích dᛰsledkᛰ navrhovat ᖐeᘐení, vhodná  pro prevenci 
ne០ádoucí míry segregace  nebo sní០ení její úrovnᆰ. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ mo០nostem územního plánu. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.1.1.3. Pᖐi stanovování zpᛰsobu vyu០ití území upᖐednostᒀovat komplexní ᖐeᘐení pᖐed 
uplatᒀováním jednostranných hledisek a po០adavkᛰ, které ve svých dᛰsledcích mohou zpᛰsobit 
zásadní zhorᘐení stavu i hodnot území a kvality ០ivota obyvatel, tzn. neupᖐednostᒀovat 
nᆰkterý ze zájmᛰ (veᖐejný აi soukromý) bez zvá០ení vᘐech souvislostí udr០itelného rozvoje. 

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 2. Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot a 3. Urbanistická koncepce a výkresy ა. A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní 
výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.1.1.4. Urbanistickou koncepci navrhnout v souladu s po០adavky na kvalitní mᆰstské 
struktury, zdravé prostᖐedí a úაinnou infrastrukturu; na základᆰ posouzení kvality bytového 
fondu ve znevýhodnᆰných mᆰstských აástech ᖐeᘐit pᖐípadné plochy pᖐestavby.

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 2. Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot, 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. 
A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.1.1.5.Lokalizací zastavitelných ploch აi ploch pᖐestavby pro funkce výroby a skladování, 
smíᘐené výrobní pᖐípadnᆰ obაanského vybavení zajistit územní podmínky pro  vytváᖐení nových 
pracovních pᖐíle០itostí.
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Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 6.Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

● po០adavek a.1.1.6.V rámci ᘐirᘐích územních vztahᛰ podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury a 
vytváᖐet pᖐedpoklady pro posílení partnerství a spolupráce s okolními obcemi.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3.3. Polycentrický systém mᆰsta a výkres ა. A.2.2. Urbanistická 
koncepce a B.2 ᘀirᘐí vztahy.

● po០adavek a.1.1.7.Vytváᖐet pᖐedpoklady pro revitalizaci a polyfunkაní vyu០ívání opuᘐtᆰných areálᛰ a 
ploch (tzv. brownfields prᛰmyslového, zemᆰdᆰlského, vojenského აi jiného pᛰvodu), 
upᖐednostᒀovat hospodárné vyu០ívání zastavᆰného území pᖐed rozrᛰstáním sídelní struktury do 
nezastavᆰného území. Zajistit ochranu nezastavᆰného území, zejména zemᆰdᆰlské a lesní pᛰdy 
a zachování veᖐejné zelenᆰ vაetnᆰ minimalizace její fragmentace.

Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce a  6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a 
výkresy ა. A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická 
koncepce, B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu. Ochrana zemᆰdᆰlské pᛰdy je 
zohlednᆰna v maximálním mo០ném rozsahu. Vzhledem k tomu, ០e v západní rozvojové ose 
mᆰsta smᆰrem k dálnici D11 se nacházejí kvalitní zemᆰdᆰlské pᛰdy, nelze pᖐi respektování této 
prioritní rozvojové osy pᖐi návrhu zastavitelných ploch tento po០adavek úplnᆰ a beze zbytku 
zohlednit.

● po០adavek a.1.1.8.Nevymezovat zastavitelné plochy ve volné krajinᆰ, ale v návaznosti na zastavᆰné 
území mᆰsta, pᖐednostnᆰ do lokalit s ni០ᘐím stupnᆰm ochrany pᛰdy, s co nejmenᘐím vlivem na 
kvalitu ostatních slo០ek ០ivotního prostᖐedí a s nízkými nároky na veᖐejnou infrastrukturu. 
Cílem je úაelné vyu០ívání a uspoᖐádání území úsporné v nárocích na veᖐejné rozpoაty na 
dopravu a energie, které koordinací veᖐejných a soukromých zájmᛰ na rozvoji území omezuje 
negativní dᛰsledky suburbanizace pro udr០itelný rozvoj území.  

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a  6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy ა. A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická 
koncepce, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny, B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu.

● po០adavek a.1.1.9.Rozvojové zámᆰry, které mohou významnᆰ ovlivnit charakter krajiny, zejména 
významná veᖐejná dopravní a technická infrastruktura, umísᙐovat do co nejménᆰ konfliktních 
lokalit a následnᆰ podporovat potᖐebná kompenzaაní opatᖐení, jejich០ pᖐípadná potᖐeba 
vyplyne ze stanoviska k vyhodnocení vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí dle zákona ა. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí a o zmᆰnᆰ nᆰkterých souvisejících zákonᛰ (zákon o 
posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí), ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. Respektovat veᖐejné 
zájmy na úseku ochrany biologické rozmanitosti a kvality ០ivotního prostᖐedí, zejména formou 
dᛰsledné ochrany zvláᘐtᆰ chránᆰných území, lokalit soustavy NATURA 2000, mokᖐadᛰ, 
ochranných pásem vodních zdrojᛰ, chránᆰné oblasti pᖐirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemᆰdᆰlského a lesního pᛰdního fondu. Vytváᖐet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémᛰ ekologické stability a udr០ování a zlepᘐování 
ekologické stability a k zajiᘐtᆰní ekologických funkcí krajiny a pro ochranu krajinných prvkᛰ 
pᖐírodního charakteru v zastavᆰných územích. Vytváᖐet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytváᖐet podmínky pro vyu០ití pᖐírodních 
zdrojᛰ.  

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a  6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce, A.2.3. Koncepce uspoᖐádání 
krajiny, a dále v აásti Vyhodnocení ÚP z hlediska vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí.

● po០adavek a.1.1.10.Vymezit a chránit pᖐed zastavᆰním pozemky nezbytné pro vytvoᖐení souvislých 
ploch veᖐejnᆰ pᖐístupné zelenᆰ (zelené pásy), v bezprostᖐedním okolí mᆰsta zachovat souvislé 
pásy nezastavᆰného území, zpᛰsobilé pro nenároაné formy krátkodobé rekreace, pro vznik a 
rozvoj lesních porostᛰ a zachovat prostupnost krajiny.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, 
A.2.3. Koncepce uspoᖐádání krajiny.
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● po០adavek a.1.1.11. Vytváᖐet podmínky pro rozvoj a vyu០ití pᖐedpokladᛰ území pro rᛰzné formy 
cestovního ruchu (napᖐ. cykloturistiku, agroturistiku, poznávací turistiku) pᖐi zachování hodnot 
území, podporovat propojení turisticky atraktivních míst.

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. Kapitola územního plánu 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury a výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.1.1.12.Vytváᖐet pᖐedpoklady pro lepᘐí dostupnost území a zkvalitnᆰní dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny a s cílem minimalizace její fragmentace. 
Dopravní a technickou infrastrukturu umísᙐovat je-li to úაelné soubᆰ០nᆰ. Na trasách 
rychlostních silnic a kapacitních silnic nepᖐipouᘐtᆰt vytváᖐení nových úzkých hrdel; trasy 
tᆰchto komunikací ᖐeᘐit v dostateაném odstupu od obytné zástavby აi z dᛰvodu minimalizace 
negativních úაinkᛰ dopravy ᖐeᘐit odpovídající opatᖐení.

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce 
technické infrastruktury.  

● po០adavek a.1.1.13. Rozᘐiᖐováním a zkvalitᒀováním dopravní infrastruktury s ohledem na potᖐeby 
veᖐejné dopravy a po០adavky ochrany veᖐejného zdraví vytváᖐet podmínky pro zlepᘐování 
dostupnosti území. Zastavitelné plochy vymezovat na základᆰ vyhodnocení nárokᛰ na zmᆰny 
veᖐejné dopravní infrastruktury a veᖐejné dopravy. Vytváᖐet podmínky pro zvyᘐování 
bezpeაnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpeაnosti obyvatelstva a zlepᘐování jeho 
ochrany pᖐed hlukem a jinými ᘐkodlivými emisemi; vytváᖐet podmínky pro environmentálnᆰ 
ᘐetrné formy dopravy (napᖐ. ០elezniაní, cyklistickou). 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3.3 Polycentrický systém mᆰsta, 3.4 Koncepce prostorového 
uspoᖐádání, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek a.1.1.14.Vytváᖐet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva pᖐed 
potenciálními riziky a pᖐírodními katastrofami (záplavy, sesuvy pᛰdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah pᖐípadných ᘐkod; zajistit územní ochranu ploch potᖐebných pro 
umísᙐování staveb a opatᖐení na ochranu pᖐed povodnᆰmi a pro vymezení území urაených 
k ᖐízeným rozlivᛰm  povodní. Vytváᖐet podmínky pro zvýᘐení pᖐirozené retence srá០kových vod 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umᆰlé akumulaci 
vod.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.1.1.15.V zastavᆰných územích a zastavitelných plochách vytváᖐet podmínky pro 
zadr០ování, vsakování a vyu០ívání deᘐᙐových vod jako zdroje vody s cílem zmírᒀování úაinkᛰ 
povodní. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. Kapitoly územního plánu 4.4.2 Odkanalizování 
území, 5.7 Koncepce protierozních opatᖐení, 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence 
vody v krajinᆰ a výkres ა. A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.1.1.16. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísᙐovat do nich 
veᖐejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimeაných a zvláᘐᙐ odᛰvodnᆰných pᖐípadech (zejména 
pokud by vymezení zastavitelných ploch jinde bylo v zásadní kolizi s ostatními veᖐejnými 
zájmy). 

Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury,  a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5. koncepce technické infrastruktury.
Zastavitelná území jsou v záplavovém území vymezena výjimeაnᆰ, a to pouze v povodí tᆰch 
vodních tokᛰ, kde je souაasnᆰ navr០ena protipovodᒀová ochrana v území, která po své realizaci 
umo០ní vyu០ití tᆰchto ploch.

● po០adavek a.1.1.17. Vytváᖐet podmínky pro koordinované umísᙐování veᖐejné infrastruktury a její 
rozvoj  a tím podporovat její úაelné vyu០ívání v rámci sídelní struktury; vytváᖐet podmínky pro 
zkvalitnᆰní dopravní dostupnosti mᆰsta a souაasnᆰ umo០ᒀující zlepᘐování podmínek pro rozvoj okolních 
obcí.
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Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3.4 Koncepce prostorového uspoᖐádání, 4.3 Koncepce dopravní 
infrastruktury  a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.  

● po០adavek a.1.1.18. Pro zajiᘐtᆰní kvality ០ivota obyvatel zohledᒀovat nároky dalᘐího dlouhodobᆰjᘐího 
vývoje území a  ᖐeᘐit ho ve vᘐech potᖐebných dlouhodobých souvislostech, vაetnᆰ nárokᛰ na 
veᖐejnou infrastrukturu; zajistit ochranu a rozvoj kvalitních mᆰstských prostorᛰ a veᖐejné 
infrastruktury.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  

● po០adavek a.1.1.19.Zvláᘐtní pozornost vᆰnovat návaznosti rᛰzných druhᛰ dopravy; vymezovat plochy 
nezbytné pro efektivní mᆰstskou hromadnou dopravu umo០ᒀující úაelné propojení ploch 
bydlení, rekreace, obაanského vybavení, veᖐejných prostranství, výroby a dalᘐích ploch a 
vytváᖐet podmínky pro rozvoj úაinného a dostupného dopravního systému, který bude 
poskytovat rovné mo០nosti mobility a dosa០itelnosti v území. Dále pak vytváᖐet podmínky pro 
rozvoj pᆰᘐích a cyklistických cest. 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury  a výkresy A.2.1 Hlavní 
výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.  

● po០adavek a.1.1.20.ᖀeᘐení technické infrastruktury, zejména zajiᘐtᆰní dodávky pitné vody a zpracování 
odpadních vod koncipovat tak, aby splᒀovala po០adavky na vysokou kvalitu ០ivota souაasných a 
budoucích generací.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a 4.4.2. Odkanalizování území a 
výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.1.1.21.V souladu s územní energetickou koncepcí vytváᖐet podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpeაné výroby energie z obnovitelných zdrojᛰ, ᘐetrné 
k ០ivotnímu prostᖐedí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivᛰ a rizik pᖐi respektování 
pᖐednosti zajiᘐtᆰní bezpeაného zásobování území energiemi.

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území 
elektrickou energií a výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

a.1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v PÚR  mající vztah k území mᆰsta 
Hradec Králové 

● po០adavek a.1.2.1. vytváᖐet, udr០ovat a koordinovat pᖐipravenost území na zvýᘐené po០adavky na 
zmᆰny v území a pᖐi respektování republikových priorit územního plánování umo០ᒀovat 
odpovídající vyu០ívání území a zachování jeho hodnot,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 2.Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot a 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.1.2.2. vytváᖐet podmínky pro umístᆰní aktivit mezinárodního a republikového významu 
zejména rozvojem veᖐejné infrastruktury a tím pᖐispívat k zachování charakteru území mimo 
rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, výkresy A.2.1 Hlavní výkres a 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.1.3. Koridory აi plochy dopravní a technické infrastruktury na území mᆰsta Hradec 
Králové vymezené v PÚR 

Na území mᆰsta Hradec Králové jsou vymezeny následující koridory dopravní a technické 
infrastruktury:
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- koridor ័D2 Koridor ០el. trati  Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ,
- koridor dálnice D11 Úsek Hradec Králové – Smiᖐice – Jaromᆰᖐ, na který pak navazuje zámᆰr 
rychlostní silnice R11, 
- koridor rychlostní silnice R35b  Úsek Úlibice  - Hradec Králové, 
- koridor P5 pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z obce Oleᘐná v kraji 
Vysoაina na hranici ჀR – Polsko do okolí hraniაního pᖐechodu Náchod – Kudowa Zdrój

Splnᆰno. Viz. kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 4.4.5. Zásobování území 
plynem a výkresy A.2.4 Koncepce dopravní  infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.1.3.1. zajistit územní ochranu koridorᛰ (pᖐípadnᆰ územní rezervou) se zᖐetelem na 
ochranu pᖐírody a krajiny.

Splnᆰno. Viz. kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, 5. Koncepce uspoᖐádání 
krajiny a 9. Vymezení ploch a koridorᛰ územních rezerv a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny a A.2.4 Koncepce dopravní  infrastruktury.

a.2.Z územnᆰ plánovací dokumentace vydané krajem

Ze ZÚR vyplývají pro zpracování ÚPHK následující po០adavky:

a.2.1.Priority územního plánování pro zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje území Královéhradeckého kraje 
(konkretizace po០adavkᛰ vyplývajících z PÚR)

Vytváᖐet územní podmínky:

● po០adavek a.2.1.1.pro rozvoj ekonomického potenciálu v rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec 
Králové/Pardubice

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.  

● po០adavek a.2.1.2.pro rozvoj obაanského vybavení nadmístního významu podporujícího ekonomickou 
prosperitu kraje

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3.Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a 
výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.  

● po០adavek a.2.1.3.pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potᖐebné pro zajiᘐtᆰní 
optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajᛰ vაetnᆰ jeho vnitᖐní prostupnosti

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, výkresy A.2.1 Hlavní výkres a 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.2.1.4.pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potᖐebné pro zajiᘐtᆰní 
optimálního napojení rozvojové oblasti OB4 na tyto systémy

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4. Koncepce technické infrastruktury a výkres A.2.5 Koncepce 
technické infrastruktury.

● po០adavek a.2.1.5.pro zajiᘐtᆰní kvalitního bydlení vაetnᆰ zajiᘐtᆰní dodávky vody a zpracování 
odpadních vod a zlepᘐení vzhledu mᆰsta odpovídajícího charakteristickým podmínkám a 
historickým tradicím

Splnᆰno. Viz. kapitola územního plánu 4..4.1. Zásobování území vodou a 4.4.2. Odkanalizování území a 
výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.2.1.6.pro ᖐeᘐení smᆰᖐující k prevenci ne០ádoucí míry prostorové sociální segregace 
s negativními vlivy na sociální soudr០nost obyvatel

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ mo០nostem územního plánu. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.
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● po០adavek a.2.1.7.pro zachování potenciálu zemᆰdᆰlství a lesního hospodáᖐství

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek a.2.1.8.pro pᖐednostní nové vyu០ití nevyu០ívaných výrobních a skladových areálᛰ, míst 
opuᘐtᆰných armádou a ploch vy០adujících asanaci a rekultivaci  (brownfields)

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. 
Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.2.1.9.pro podporu rozvoje aktivit vedoucích k dalᘐímu vyu០ívání odpadᛰ jako surovin

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.3. Odpadové hospodáᖐství a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek a.2.1.10.pro rozvoj a vyu០ití pᖐedpokladᛰ území pro nadmístní turistické a rekreaაní aktivity 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ mo០nostem územního plánu. Viz. Kapitola 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení 
podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek a.2.1.11.prostᖐednictvím rozvoje dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
vyu០ívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území mᆰsta a kraje

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a výkres ა. A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.2.1.12.pro vymezování zastavitelných ploch mimo záplavová území - vymezovat 
zastavitelné plochy a stanovovat podmínky jejich vyu០ití v záplavových územích jen ve zcela 
výjimeაných a zvláᘐᙐ odᛰvodnᆰných pᖐípadech

Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury,  a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5. koncepce technické infrastruktury.
Zastavitelná území jsou v záplavovém území vymezena výjimeაnᆰ, a to pouze v povodí tᆰch 
vodních tokᛰ, kde je souაasnᆰ navr០ena protipovodᒀová ochrana v území, která po své realizaci 
umo០ní vyu០ití tᆰchto ploch.

● po០adavek a.2.1.13 pro preventivní ochranu území a obyvatelstva pᖐed potenciálními riziky a 
pᖐírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy pᛰdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah pᖐípadných ᘐkod

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.2.1.14.pro zajiᘐᙐování ochrany ploch potᖐebných pro umísᙐování staveb a opatᖐení na 
ochranu pᖐed povodnᆰmi a pro vymezení území urაených k rozlivᛰm povodní

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.2.1.15.pro podporu protierozních opatᖐení, akumulaci a zvyᘐování pᖐirozené retence 
srá០kových vod v území, zachycování a regulovaný odvod pᖐívalových vod (protipovodᒀová 
opatᖐení) vაetnᆰ revitalizací ᖐíაních systémᛰ a pᖐírodᆰ blízkých protipovodᒀových opatᖐení

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.7. Protierozní opatᖐení a 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a 
podpora retence vody v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.2.1.16.pro zajiᘐtᆰní péაe o zemᆰdᆰlský pᛰdní fond (dále jen ZPF) a pozemky urაené 
k plnᆰní funkcí lesa (dále jen „PUPFL)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek a.2.1.17.pro ochranu území  s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.
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● po០adavek a.2.1.18.pro ochranu území prvkᛰ územního systému ekologické stability nadregionálního a 
regionálního významu a zlepᘐování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a 
potenciálních migraაních tras ០ivoაichᛰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek a.2.1.19.pro ochranu kulturního dᆰdictví a kulturních hodnot zachovalých urbanistických 
celkᛰ vაetnᆰ architektonických a archeologických památek

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. 
Urbanistická koncepce, B.1. Koordinaაní výkres.

 

a.2.2. Úkoly stanovené pro OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice  

● po០adavek a.2.2.1. vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje (výroba, výrobní 
slu០by, sklady, cestovní ruch) a podporu rozvoje lidských zdrojᛰ (obაanské vybavení) pᖐedevᘐím 
ve vazbᆰ na zastavᆰné území mᆰsta; pro tyto úაely  pᖐednostnᆰ vyu០ívat území ploch 
pᖐestavby 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkresy ა. A.1 Výkres základního 
აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres.

● po០adavek a.2.2.2.zajistit územní podmínky pro vyu០ití აásti bývalého vojenského areálu - letiᘐtᆰ 
Hradec Králové pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek integrovaného záchranného systému 
a to s ohledem na souvislosti týkající se zejména ᖐeᘐení technické infrastruktury vyvolané 
tímto zámᆰrem

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

a.2.3.Plochy a koridory nadmístního významu vymezené na území mᆰsta Hradec Králové (u koridorᛰ 
je v závorce uvedena celková ᘐíᖐka koridoru, dle místních podmínek mᛰ០e být v nᆰkterých úsecích 
menᘐí)

Dopravní infrastruktura

● po០adavek DZ2: koridor pro ០elezniაní dopravu Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ      (100 
m), kde je navrhována optimalizace a zdvoukolejnᆰní tratᆰ ა. 031 spojená se zvýᘐením traᙐové 
rychlosti na min. 120 km/hod vაetnᆰ odstranᆰní míst s omezenou propustností v uzlu HK -
pᖐevzato z PÚR

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS1:   koridor dálnice D11 v úseku (Vlაkovice) Hradec Králové – Smiᖐice – Jaromᆰᖐ  (600 m) –
pᖐevzato z PÚR

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS2: koridor rychlostní silnice R35 v úseku Úlibice – Hradec Králové (600 m) – pᖐevzato  z PÚR

Nesplnᆰno. Koridor nevymezen, netýká se správního území mᆰsta Hradec Králové.

● po០adavek DS10: koridor silnice I/35 v úseku mezi dálniაní kᖐi០ovatkou Plotiᘐtᆰ n.L. a stávající okru០ní 
kᖐi០ovatkou u ჀKD (300 m)
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS12: koridor silnice propojující dneᘐní silnice I/11 a I/37, tzv. Ji០ní spojka (300 m)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS32: koridor silnice II/308 – pᖐelo០ka ul. Kladská mimo zástavbu mᆰstské აásti Slatiny (180 
m)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS44: koridor pro pᖐelo០ku silnice II/324 Stᆰ០ery – Hradec Králové (180 m) – pouze pokud 
bude dotაeno správní území mᆰsta 

Splnᆰno. Vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniაní, viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní 
doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS54: koridor silnice II/635  - pᖐelo០ka silnice I/35 v souvislosti s výstavbou R35 (180 m)

Splnᆰno. Vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniაní, viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní 
doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS2r: koridor územní rezervy pro pᖐelo០ku silnice I/11, tzv. Severní tangenta (300 m)

Splnᆰno. Vymezen návrhový koridor KD2, viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

Technická infrastruktura 

● po០adavek TP1r: koridor územní rezervy pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí 
obce Oleᘐná v kraji Vysoაina na hranici ჀR – Polsko (600 m) – pᖐevzato z PÚR 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.5. Zásobování území plynem a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek TE2 a TT2: koridor nadzemního vedení  2x110 kV Librantice – Svinary – Slezské Pᖐedmᆰstí a 
plocha pro TR 110/35 kV HK - Východ (600 m) 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

Protipovodᒀová ochrana s vazbou na správní území mᆰsta Hradec Králové  

● po០adavek PPO15: plocha pro suchou nádr០ Rusek – Bukovina na toku Librantického potoka v k.ú. 
Bukovina, tj. mimo správní území mᆰsta, ale ovlivní protipovodᒀovou ochranu mᆰsta

Splnᆰno აásteაnᆰ. Plocha se nachází mimo správní území mᆰsta, územní plán zohledᒀuje její vliv na 
protipovodᒀovou ochranu mᆰsta.

Podpora ekonomického rozvoje (výroba, výrobní slu០by, sklady, cestovní ruch) a rozvoj lidských zdrojᛰ 
(obაanské vybavení)

● po០adavek a.2.3.1.stávající vedení dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového a 
nadmístního významu, kterých se nedotýkají výᘐe uvedené koridory a plochy, pova០ovat za 
stabilizované a respektovat je,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce Dopravní infrastruktury, 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury, A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.
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● po០adavek a.2.3.2.zpᖐesnit vymezení koridorᛰ dopravní a technické infrastruktury eventuálnᆰ
navrhnout plochy dopravní a technické infrastruktury v rámci vymezeného koridoru a 
koordinovat upᖐesnᆰní koridorᛰ s ostatními zájmy nadmístního významu v území,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce Dopravní infrastruktury, 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury, A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.3. koordinovat návaznosti koridorᛰ dopravní a technické infrastruktury na hranicích 
se sousedními obcemi a Pardubickým krajem,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce Dopravní infrastruktury, 4.4 Koncepce technické 
infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury, A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.4.koridory dopravní infrastruktury zpᖐesᒀovat s ohledem na eliminaci negativních 
dᛰsledkᛰ dopravy (hluk, imise v ovzduᘐí) na ០ivotní prostᖐedí a veᖐejné zdraví,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 
Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.5.upᖐesnit a územnᆰ hájit koridor územní rezervy silniაní dopravy nadmístního 
významu DS2r pro pᖐelo០ku silnice I/11, tzv. Severní tangentu; pᖐi tom minimalizovat dotაení 
zastavᆰného území a zastavitelných ploch jeho pᖐedpokládanými negativními vlivy a 
respektovat zájmové území Národního centra pro krizovou pᖐipravenost a 
výcvik slo០ek Integrovaného záchranného systému v areálu letiᘐtᆰ Hradec Králové (NCKP),

Splnᆰno. Vymezen návrhový koridor KD2, viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.6.upᖐesnit a územnᆰ hájit koridor mezinárodního významu územní rezervy TP1r pro 
propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.5. Zásobování území plynem a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.7.podmínky vyu០ívání koridorᛰ  územních rezerv nastavit tak, aby neznemo០nily nebo 
podstatnᆰ neztí០ily budoucí vyu០ití území,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.6 ័elezniაní doprava, 9. Vymezení ploch 
a koridorᛰ územních rezerv.

● po០adavek a.2.3.8.respektovat plochu souაasného neveᖐejného mezinárodního letiᘐtᆰ Hradec Králové a 
heliporty pro leteckou záchrannou slu០bu vაetnᆰ jejich ochranných pásem vzletových a 
pᖐibli០ovacích prostorᛰ,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce a 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.9.respektovat stávající cyklotrasy evropského a nadregionálního významu a vytváᖐet 
podmínky pro jejich dokonაení; s ohledem na hodnoty území vytváᖐet územní podmínky pro 
rozvoj cyklodopravy,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.5. Cyklistická doprava a výkres A.2.4. Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.10.pᖐi stanovování koncepce zásobování vodou provᆰᖐovat limity აerpání podzemních 
vod z Polické kᖐídové pánve s tím, ០e nesmí být pᖐekroაen celkový odbᆰr ze souაasných 370 
l/s z dᛰvodu rizika negativního ovlivnᆰní biotopu Národní pᖐírodní rezervace Adrᘐpaᘐsko-
teplické skály a evropsky významné lokality Metuje a Dᖐevíა
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek a.2.3.11.vytváᖐet územní pᖐedpoklady pro realizaci protipovodᒀové ochrany území a 
koordinovat s ostatními zájmy nadmístního významu

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.2.3.12.upᖐesnit a stabilizovat plochu NCKP a stanovit podmínky pro její optimální vyu០ití

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres

● po០adavek a.2.3.13.respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální 
a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s vyu០itím pro zvýᘐení biodiverzity a ekologické 
stability krajiny

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek a.2.3.14.plochy vymezených biocenter a biokoridorᛰ v pᖐípadᆰ, ០e jejich souაasný 
stav odpovídá cílovému, vᘐestrannᆰ chránit. V pᖐípadᆰ, ០e neodpovídá, podporovat jeho 
urychlenou realizaci

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek a.2.3.15.pᖐi zpᖐesᒀování vymezení skladebných აástí nadregionálního a regionálního významu 
budou respektována následující základní pravidla:

- u nadregionálních biocenter (NRBC) je tᖐeba dbát pᖐedevᘐím na zachování 
reprezentativnosti z pohledu zastoupených stanoviᘐᙐ a cílových ekosystémᛰ pro pᖐísluᘐný 
bioregion a na zachování alespoᒀ minimální po០adované výmᆰry;

- u os nadregionálních biokoridorᛰ (NRBK) je tᖐeba v maximální mo០né míᖐe preferovat 
trasování stanoviᘐti odpovídajícími danému typu osy a dbát na zachování maximální 
pᖐípustné délky jednotlivých úsekᛰ nepᖐeruᘐených vlo០enými regionálními biocentry (RBC), 
a alespoᒀ minimální po០adované ᘐíᖐky, s výjimkami úsekᛰ, kde reálné podmínky vyu០ití 
území vymezení v této ᘐíᖐce a pᖐípadnᆰ ani dodr០ení maximální pᖐípustné délky neumo០ᒀují 
(zejm. u úsekᛰ nivních os NRBK v zastavᆰných územích sídel);

- u RBC vlo០ených do os NRBK je tᖐeba dbát pᖐedevᘐím na zachování reprezentativnosti 
z pohledu zastoupených stanoviᘐᙐ a cílových ekosystémᛰ pro pᖐísluᘐné typy os NRBK a 
biochor a na zachování alespoᒀ minimální po០adované výmᆰry (stanovené individuálnᆰ 
podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystémᛰ);

- u ostatních RBC je tᖐeba dbát pᖐedevᘐím na zachování reprezentativnosti z pohledu 
zastoupených stanoviᘐᙐ a cílových ekosystémᛰ pro pᖐísluᘐné typy vᆰtve regionálního ÚSES a 
biochor a na zachování alespoᒀ minimální po០adované výmᆰry (stanovené individuálnᆰ 
podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystémᛰ);

- u RBK je tᖐeba v maximální mo០né míᖐe preferovat trasování stanoviᘐti odpovídajícími 
danému typu vᆰtve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální pᖐípustné délky a 
alespoᒀ minimální po០adované ᘐíᖐky, s výjimkami úsekᛰ, kde reálné podmínky vyu០ití území 
vymezení v této ᘐíᖐce a pᖐípadnᆰ ani dodr០ení maximální pᖐípustné délky neumo០ᒀují (zejm. 
u úsekᛰ regionálních biokoridorᛰ (RBK) v zastavᆰných územích sídel);

- do os NRBK a RBK je tᖐeba vlo០it biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky 
os NRBK a RBK nepᖐeruᘐené biocentry pokud mo០no nepᖐesáhly maximální pᖐípustnou délku;

- v pᖐípadech zásadnᆰjᘐích zmᆰn polohy a vymezení jednotlivých skladebných აástí 
nadregionálního a regionálního významu აi jejich navazujících souborᛰ dᛰslednᆰ zvá០it vlivy 
na fungování systému jako celku;
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- v pᖐípadech stᖐetᛰ s jinými zájmy na vyu០ití území, individuálnᆰ odbornᆰ posoudit vlivy 
eventuálních ústupkᛰ ve vymezení ÚSES na celkovou funkაnost systému, i na funkაnost jeho 
jednotlivých skladebných აástí;

- dbát na zachování návaznosti místní úrovnᆰ ÚSES na regionální a nadregionální úroveᒀ.

- ani pᖐechodnᆰ nelze do nefunkაních nebo აásteაnᆰ funkაních skladebných აástí 
ÚSES umisᙐovat funkce, které by znemo០nily jejich pozdᆰjᘐí realizaci აi zabránily uvedení 
plochy do po០adovaného cílového stavu; vᘐechny (i pᖐechodné) zásahy do vymezených ploch 
skladebných აástí ÚSES lze provádᆰt pouze na základᆰ odborného posouzení a souhlasu 
pᖐísluᘐného orgánu ochrany pᖐírody,

- stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra 
a biokoridory ÚSES pᖐipouᘐtᆰt v nezbytných pᖐípadech za podmínky, ០e nedojde 
k významnému sní០ení schopnosti ekosystému odolávat zneაiᘐtᆰní, erozi აi jiné fyzikální 
nebo chemické zátᆰ០i prostᖐedí a zároveᒀ nedojde k podstatnému sní០ení schopnosti 
bez dalᘐích opatᖐení plnit stabilizující funkce v krajinᆰ,

- skladebné აásti ÚSES je nutno prioritnᆰ stanovovat mimo plochy zjiᘐtᆰných 
a pᖐedpokládaných lo០isek nerostᛰ vzhledem k jejich nepᖐemístitelnosti; tam, kde to 
nebude výjimeაnᆰ mo០né, respektovat pᖐi vymezování აástí ÚSES na lo០iscích stanovené 
dobývací prostory a doაasnᆰ stanovit აásti ÚSES s podmínkami rekultivace pro jejich finální 
vytvoᖐení po ukonაení tᆰ០by,

- stᖐety mezi lo០isky nerostných zdrojᛰ a stávajícím ÚSES ᖐeᘐit v rámci zohlednᆰní 
vzájemných potᖐeb vyu០ití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro tᆰ០bu, pᖐi 
kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukonაení tᆰ០by v rámci povolení 
hornické აinnosti nebo plánu dobývaní; plochy po tᆰ០bᆰ nerostných surovin v území 
urაeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritnᆰ v souladu se zájmy ochrany pᖐírody a 
krajiny; vymezení skladebných აástí ÚSES v území lo០isek tudí០ není pᖐeká០kou 
k pᖐípadnému vyu០ití lo០iska za podmínky, ០e pokud budou funkce ÚSES vyu០itím lo០iska 
nerostᛰ doაasnᆰ omezeny, budou po ukonაení tᆰ០by obnoveny v potᖐebném rozsahu,

- pᖐi ᖐeᘐení stᖐetᛰ (pᖐekryvᛰ) ochrany nerostných surovin se skladebnými აástmi ÚSES, tj. 
s obecnou ochranou pᖐírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku:  akceptovat charakter აástí 
ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak pᖐi samotné tᆰ០bᆰ, tak i pᖐi 
ukonაování tᆰ០by a rekultivaci tᆰ០bou dotაeného území ve prospᆰch ÚSES.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

a.2.4. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné  stavby a veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení nadmístního významu

● po០adavek a.2.4.1.stabilizovat, zpᖐesᒀovat a územnᆰ koordinovat vymezené plochy a koridory pro 
veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 7. Vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných 
opatᖐení a výkres A.3 Výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a opatᖐení.

● po០adavek a.2.4.2. stabilizovat, zpᖐesᒀovat a územnᆰ koordinovat vymezený systém ÚSES.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

a.2.5. Koordinace územnᆰ plánovací აinnosti obcí a ᖐeᘐení územnᆰ plánovací dokumentace obcí, 
zejména s pᖐihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

● po០adavek a.2.5.1.respektovat a zohlednit priority územního plánování pro zajiᘐtᆰní udr០itelného 
rozvoje území, uvedené v kapitole a.2.1.,

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 2. Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot, 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. 
A.1 Výkres základního აlenᆰní území, A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.
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● po០adavek a.2.5.2.naplᒀovat úkoly územního plánování v rámci rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové –
Pardubice, uvedené v kapitole a.2.2.,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 2. Koncepce rozvoje mᆰsta Hradec Králové, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot, 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a výkresy ა. A.2.1. Hlavní výkres, 
A.2.2. Urbanistická koncepce, B.2 ᘀirᘐí vztahy.

● po០adavek a.2.5.3.zpᖐesnit a územnᆰ stabilizovat plochy a koridory dopravní a technické 
infrastruktury, rozvojové plochy, plochy pro protipovodᒀovou ochranu území a prvky 
ÚSES nadregionálního a regionálního významu, uvedené v kapitole a.2.3.,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury,  4.4. Koncepce technické 
infrastruktury, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.2.5.4.rozvojové plochy umísᙐovat pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na zastavᆰné území, 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა.A.1 Výkres základního აlenᆰní 
území.

● po០adavek a.2.5.5.respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivᛰ ZÚR na ០ivotní 
prostᖐedí (zprac. EMPLA AG, spol. s r.o., 2010) vაetnᆰ opatᖐení pro pᖐedcházení, sní០ení nebo 
kompenzaci vᘐech zjiᘐtᆰných nebo pᖐedpokládaných záva០ných záporných vlivᛰ na ០ivotní 
prostᖐedí obsa០ených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5.Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres ა. A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

a.3. Z dalᘐích ᘐirᘐích územních vztahᛰ

● po០adavek a.3.1.územní rozvoj a zámᆰry regionálního významu pᖐekraაující hranice správního území 
mᆰsta, tj. zejména prvky ÚSES a plánované liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
koordinovat se zámᆰry vyplývajícími z územnᆰ plánovací dokumentace sousedních obcí, 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, 4.4. Koncepce technické 
infrastruktury, 5.5 Územní systém ekologické stability a výkresy A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.3.2.územní rozvoj a zámᆰry nadmístního významu pᖐekraაující hranice správního území 
mᆰsta koordinovat se zámᆰry uvedenými v ZÚR Královéhradeckého kraje a v ZÚR Pardubického 
kraje (vydány 29. 04. 2010,  úაinnost od 15. 06. 2010) a v dalᘐích  krajských koncepაních 
dokumentech (jedná se napᖐ. o Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje, Generel dopravy 
Královéhradeckého kraje, Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013),

Splnᆰno. Viz kapitoly  územního plánu 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury, 4.4. Koncepce technické 
infrastruktury, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury a A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek a.3.3.provᆰᖐit mo០nosti vyu០ití rozvojového potenciálu mᆰsta zejména v ji០ním a 
jihozápadním smᆰru daného strukturou osídlení spoაívající v blízkosti mᆰsta Pardubice jako 
dalᘐího významného jádrového sídla Hradecko – pardubické aglomerace a rozvojové oblasti OB4 
Hradec Králové/Pardubice.

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu  3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

b) Po០adavky na ᖐeᘐení vyplývající z územnᆰ analytických podkladᛰ 
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● po០adavek ᖀeᘐení ÚPHK je nutné pᖐizpᛰsobit limitᛰm vyu០ití území, které vyplývají ze zvláᘐtních 
právních pᖐedpisᛰ nebo jsou stanoveny na základᆰ zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ nebo vyplývají z vlastností 
území, a zjiᘐtᆰným hodnotám území, které omezují, vyluაují, pᖐípadnᆰ podmiᒀují umísᙐování staveb, 
vyu០ití území a opatᖐení v území. Limity vyu០ití území budou znázornᆰny v koordinaაním výkresu.

Splnᆰno. Viz. Kapitoly 3. územního plánu  Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. B.1 Koordinaაní výkres.

● po០adavek Dále bude ᖐeᘐení ÚPHK vycházet z rozboru udr០itelného rozvoje zpracovaného formou SWOT 
analýzy k jednotlivým tématᛰm. V ÚAP jsou uvedeny jevy, které je nutné dále v rámci ÚPHK posilovat = 
silné stránky. Jedná se zejména o kvalitu bydlení, pᖐírodního prostᖐedí, veᖐejnou infrastrukturu (dopravní 
a technickou infrastrukturu, obაanské vybavení vა. nákupních pᖐíle០itostí), pracovní pᖐíle០itosti, dopravní 
dostupnost vაetnᆰ mᆰstské hromadné dopravy (dále jen MHD), mo០nosti rekreace atd. Dále jsou zde 
specifikovány slabé stránky, závady a stᖐety, které je nutné v rámci ÚPHK analyzovat  a navrhnout ᖐeᘐení 
k jejich eliminaci აi úplnému odstranᆰní. 

Z vyhodnocení vyvá០enosti vztahu územních podmínek jednotlivých pilíᖐᛰ pro udr០itelný rozvoj (pro 
pᖐíznivé ០ivotní prostᖐedí, pro hospodáᖐský rozvoj, pro soudr០nost spoleაenství obyvatel území) 
vyplynulo, ០e vztah tᆰchto pilíᖐᛰ je na území Hradec Králové ve vzájemné rovnováze. 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury a 
výkres ა. A.2.1. Hlavní výkres.

Problémy k ᖐeᘐení v ÚPHK identifikované v ÚAP:  

● po០adavek b.1. Horninové prostᖐedí a geologie
• stanovit vhodné vyu០ití ploch v lokalitách s aktivním sesuvným územím,
• ᖐeᘐit negativní vlivy povrchové tᆰ០by (dopravní zatí០ení, lokální zatí០ení hlukem, zmᆰny 

vodohospodáᖐských pomᆰrᛰ, …..), 

• zajistit územní ochranu chránᆰných lo០isek nerostných surovin,
• provᆰᖐit aktuálnost evidence dobývacích prostorᛰ, upᖐesnit rozsah lo០isek nerostných surovin, 
• vytvoᖐit podmínky pro provedení rekultivace území po ukonაené tᆰ០bᆰ a vyu០ití opuᘐtᆰných 

dobývacích prostorᛰ a vytᆰ០ených území,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5.9. Dobývání nerostᛰ a výkres A.2.1 
Hlavní výkres.

● po០adavek b.2. Vodní re០im

• stanovit vhodné vyu០ití ploch v záplavových územích, 

• vytvoᖐit pᖐedpoklady pro zvýᘐení retenაní schopnosti území a podmínky pro retenci  srá០kových 
vod,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a 
podpora retence vody v krajinᆰ a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek b.3. Hygiena ០ivotního prostᖐedí

• navrhnout vedení dopravní infrastruktury na nadregionální-regionální úrovni s cílem odvedení 
tranzitní dopravy mimo zastavᆰná území,

• navrhnout mo០nosti územní eliminace negativních vlivᛰ kolizních ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití,

• navrhnout uspoᖐádání území a zpᛰsob regulace výrobních ploch s cílem eliminace negativních 
vlivᛰ na okolí, 

• vyhodnotit plochy brownfields a navrhnout vhodný zpᛰsob jejich vyu០ití,
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• vytvoᖐit podmínky pro omezení vyu០ívání tuhých paliv v lokálních zdrojích energie a zvyᘐování 
podílᛰ vyu០ívání obnovitelných zdrojᛰ energie,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek b.4. Ochrana pᖐírody a krajiny

• ᖐeᘐit územní stᖐety zámᆰrᛰ s prvky ochrany pᖐírody, 

• vyhodnotit vlivy koncepce, resp. zámᆰrᛰ na ochranu pᖐírodních hodnot území,

• navrhnout opatᖐení na zvýᘐení ekologické stability území, upᖐesnit rozsah a polohu prvkᛰ ÚSES a 
navrhnout jejich propojení do funkაního systému,

• stanovit podmínky pro vyu០ívání ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití za úაelem ochrany 
pᖐírodních hodnot území,

• podporovat zpᛰsoby zemᆰdᆰlského hospodaᖐení vytváᖐejícího podmínky pro obnovu a rozᘐiᖐování 
ekostabilizaაní funkce krajiny,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny, 
Vyhodnocení vlivᛰ na udr០itelný rozvoj území a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny. 

Splnᆰno (k odrá០ce 2). Viz kapitola územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 
Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek b.5. ZPF a PUPFL

• identifikovat sklonité orné pᛰdy a navrhnout opatᖐení k eliminaci jejich erodibility,

• brát zᖐetel na ochranu pᛰdního fondu (ZPF a PUPFL) v nejvyᘐᘐích tᖐídách ochrany,

• podpoᖐit pᖐemᆰny smrkových monokultur na pᖐirozenou skladbu lesa,

• vytvoᖐit podmínky pro podporu zemᆰdᆰlské výroby zamᆰᖐené na tvorbu a ochranu krajiny,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy 
A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek b.6  Veᖐejná dopravní a technická Infrastruktura
• ᖐeᘐit napojení mᆰsta na nadᖐazený dopravní systém  D11 a R 35,
• podporovat dalᘐí rozvoj radiálnᆰ okru០ního systému silniაní dopravy,   
• navrhnout reálné obchvaty mᆰsta a jeho აástí, 
• provᆰᖐit reálnost v platném ÚPMHK navr០ených pᖐelo០ek dopravní infrastruktury a zkapacitnᆰní 

komunikací,

• navrhnout vhodné lokality pro parkování (záchytná parkoviᘐtᆰ na hlavních mᆰstských radiálách 
nejlépe s vazbou na MHD, parkovací domy, záchytná parkoviᘐtᆰ pro TIR vაetnᆰ odpovídajícího 
zázemí atp.),

• navrhnout odpovídající napojení zastavitelných ploch na veᖐejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

• zohlednit plánované vyu០ití areálu letiᘐtᆰ pro umístᆰní centra pro krizovou pᖐipravenost a 
výcvik slo០ek integrovaného záchranného systému,

• vytvoᖐit pᖐedpoklady dalᘐího plánovaného rozvoje letiᘐtᆰ vაetnᆰ odpovídajícího napojení na 
dopravní infrastrukturu,

• podpoᖐit rozvoj a propojení cyklistických stezek a tras,
• provᆰᖐit mo០nosti navr០ení lávek აi mostᛰ pᖐes vodní toky na frekventovaných trasách pᆰᘐích a 

cyklistᛰ,

• respektovat pᖐipravované rozᘐíᖐení silnice III/29810 HK - Vysoká nad Labem,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury, 
4.4. Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní 
infrastruktury a A.2.5. Koncepce technické infrastruktury.
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● po០adavek b.7. Sociodemografické podmínky
s cílem zajistit stagnaci აi alespoᒀ zpomalit nepᖐíznivý demografický vývoj (úbytek poაtu obyvatel, 
stárnutí populace a stoupající nadᆰje na do០ití) vytvoᖐit podmínky:

• pro bydlení seniorᛰ a pro zajiᘐtᆰní sociální a zdravotní péაe,

• pro dostupné bydlení mladých rodin,

• pro vznik nových pracovních pᖐíle០itostí,

• pro flexibilní vyu០ívání veᖐejné obაanské vybavenosti (ᘐkolských objektᛰ apod.),

• pro pᖐedcházení vzniku lokalit se sociální segregací obyvatel,  

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek b.8. Bydlení
• vytvoᖐit podmínky pro rozvoj bytové zástavby vᘐech vᆰkových skupin obyvatelstva a odpovídající 

obაanské vybavenosti,

• návrhem vhodných zastavitelných ploch pro bydlení maximálnᆰ omezit  suburbanizaci,
• posoudit vyvá០enost pomᆰru rᛰzných forem bydlení a bydlení k ostatním funkcím a v pᖐípadᆰ 

zjiᘐtᆰní nevyvá០enosti navrhnout doplnᆰní,

• vytvoᖐit podmínky pro omezení vylidᒀování centra mᆰsta,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

.

● po០adavek b.9. Rekreace
• posoudit vzájemné vazby rᛰzných forem individuální rekreace a jejich mo០né kombinace a 

navrhnout pᖐípadné doplnᆰní o nové rekreaაní plochy,

• navrhnout rozvoj tras pro cyklistiku, in-line bruslení a pro pᆰᘐí a jejich propojení,  
• navrhnout vhodné plochy pro rozvoj dalᘐích druhᛰ sportovnᆰ rekreaაních aktivit ve volné 

pᖐírodᆰ,

• provᆰᖐit mo០nosti vyu០ití ᖐek a písníkᛰ vაetnᆰ navazujících okolních ploch pro rekreaაní úაely a 
vodní sporty

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. kapitoly územního plánu 4.3.4. Pᆰᘐí doprava, 4.3.5. 
Cyklistická doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek b.10.Hospodáᖐské podmínky
• stanovit vhodné vyu០ití ploch brownfields,
• vytipovat lokality vhodné pro podnikání, obაanskou vybavenost a slu០by a vyhodnotit jejich 

nároky  na veᖐejnou infrastrukturu, 

• dle místních podmínek vytvoᖐit podmínky pro rozvoj fungující zemᆰdᆰlské výroby.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.

c) Po០adavky na rozvoj území obce

● po០adavek Nový ÚPHK navrhne rozvoj území mᆰsta Hradec Králové na základᆰ po០adavkᛰ vyplývajících 
jak z PÚR, tak ze ZÚR a z výsledkᛰ analýz provedených v rámci ÚAP pro ORP Hradec Králové, doplᒀujících 
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prᛰzkumᛰ a rozborᛰ a dalᘐích podkladᛰ. Bude respektovat zásady vyvá០eného vztahu územních 
podmínek pro pᖐíznivé ០ivotní prostᖐedí, pro hospodáᖐský rozvoj a pro soudr០nost obyvatel území.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 5. 
Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny. 

● po០adavek ÚPHK bude ve vᘐech oblastech reagovat na soudobé a pᖐedpokládané trendy rozvoje mᆰsta, 
styl ០ivota a potᖐeby obyvatelstva, s vyu០itím Demografické prognózy do r. 2040, pᖐípadnᆰ její 
aktualizace აi dalᘐích výstupᛰ ze statistických údajᛰ (napᖐ. sაítání lidu, domᛰ a bytᛰ 2011).

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, kapitola odᛰvodnᆰní H.3.3.1 Odᛰvodnᆰní rozsahu vymezených zastavitelných a pᖐestavbových 
ploch bydlení, ploch smíᘐených obytných mᆰstských a ploch smíᘐených obytných venkovských na základᆰ 
prognózy demografického vývoje.

● po០adavek ÚPHK bude navazovat na Strategický plán mᆰsta Hradec Králové vაetnᆰ jeho pᖐipravované 
aktualizace a platný Územní plán mᆰsta Hradec Králové, pᖐiაem០ v rámci zpracování ÚPHK budou 
vyhodnoceny pozitivní i negativní zkuᘐenosti z u០ívání ÚPMHK. 

Splnᆰno. Viz. výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres. 

● po០adavek ÚPHK provᆰᖐí základní ideje dopravnᆰ-urbanistického konceptu (s vizí do r. 2050), 
prezentované ve vítᆰzném návrhu mezinárodní, veᖐejné, ideové, urbanistické soutᆰ០e „Ideový návrh 
Územního plánu Hradce Králové“ a ve vazbᆰ na pᖐedpokládaný აasový horizont platnosti ÚPHK je posoudí, 
podrobnᆰji rozpracuje, pᖐípadnᆰ vylouაí nebo upraví.  

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

Ze zásad, na které je tᖐeba navazovat, lze jmenovat tyto principy doplnᆰné o novᆰ formulované potᖐeby 
v následujících oblastech: 
Hradec Králové – centrum Královéhradeckého kraje a jedno ze dvou hlavních center Hradecko-pardubické 
sídelní a regionální aglomerace

● po០adavek c.1.vytvoᖐit podmínky pro rozvoj odpovídající významu mᆰsta z pohledu vnitrostátní i 
mezinárodní lokalizace na významném dopravním koridoru, 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek c.2.ve vazbᆰ na vítᆰzný návrh urbanistické soutᆰ០e „Ideový návrh nového ÚPHK“ dᛰslednᆰ 
provᆰᖐit a posoudit z hlediska limitᛰ vyu០ití území a ochrany hodnot území hlavní pᖐedpokládané 
rozvojové smᆰry v severní (ve vazbᆰ na rozvoj letiᘐtᆰ), ji០ní (ve vazbᆰ na rozvoj Hradecko-
pardubické aglomerace) a západní (ve vazbᆰ na dálnici D11) rozvojové ose, tyto buჰ potvrdit nebo 
vylouაit; východní smᆰr rozvoje mᆰsta posoudit i ve vazbᆰ na kvalitu ០ivotního prostᖐedí, 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury, B.2 ᘀirᘐí vztahy.

● po០adavek c.3.zajistit vhodné rozvojové plochy pro umístᆰní mezinárodních, nadregionálních  a 
regionálních institucí, významných kulturních, sportovnᆰ rekreaაních, ᘐkolských, sociálních, 
spoleაenských, církevních staveb a zaᖐízení apod., 

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.4 Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres.
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● po០adavek c.4.zajistit vhodné rozvojové plochy pro rozvoj podnikatelského prostᖐedí za úაelem 
vytváᖐení nových pracovních pᖐíle០itostí, 

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek c.5.podporovat fungující vzájemné regionální vazby veᖐejné infrastruktury mᆰsta Hradec 
Králové a sousedních sídel Královéhradeckého a Pardubického kraje,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek c.6.pᖐi hodnocení kapacit obაanské vybavenosti je nutno, vzhledem k postavení mᆰsta ve 
východoაeském regionu, brát v úvahu spádové území mᆰsta a jeho denní obyvatelstvo vაetnᆰ 
zajiᘐtᆰní související dopravní a technické infrastruktury,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, 
4.4.Koncepce technické infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek c.7.vytvoᖐit podmínky pro rozvoj a zkvalitnᆰní systému integrované dálkové a pᖐímᆰstské 
veᖐejné dopravy s vazbou na dopravu ០elezniაní, individuální dopravy vაetnᆰ systému záchytných 
parkoviᘐᙐ na hlavních pᖐíjezdových radiálách,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

Hradec Králové – místo, kde se dobᖐe ០ije

● po០adavek c.8.zajistit pᖐedpoklady pro zvyᘐování obytného standardu mᆰsta zejména dᛰslednou 
ochranou stávajících veᖐejných prostranství, zachováním podílu veᖐejné zelenᆰ a míst pro 
krátkodobou rekreaci a odpoაinek, 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení 
podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek c.9 pro zajiᘐtᆰní ochrany ០ivotního prostᖐedí a pohody obyvatel vytvoᖐit podmínky pro 
umístᆰní nových veᖐejných prostranství, vაetnᆰ veᖐejné zelenᆰ a ostatních ploch pro obაanské 
vybavení zejména v mᆰstských აástech, kde byla zjiᘐtᆰna absence této veᖐejné infrastruktury,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury, 5. 
Koncepce uspoᖐádání krajiny, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití 
a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek c.10.na základᆰ individuálního posouzení stavu vnitroblokᛰ v mᆰstské blokové zástavbᆰ 
navrhnout principy jejich vyu០ití; pᖐi tom preferovat ᖐeᘐení vedoucí ke zlepᘐování ០ivotního 
prostᖐedí a mo០nosti krátkodobé rekreace a oddechu obyvatel a brát zᖐetel na stávající stav a 
majetkoprávní vztahy,

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. Kapitola 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení 
podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek c.11. v centrální oblasti mᆰsta podporovat kvalitativní rozvoj území a definovat podmínky 
pro zachování a podporu funkce bydlení resp. pro omezování vylidᒀování centra mᆰsta,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní 
výkres.
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● po០adavek c.12.vytvoᖐit podmínky pro vznik nových pracovních pᖐíle០itostí pᖐednostnᆰ revitalizací აi 
podporou pᖐestaveb stávajících opuᘐtᆰných areálᛰ (ploch brownfields) a navrhnout jejich vhodnou 
funkაní a prostorovou transformaci,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek c.13. vytvoᖐit podmínky pro ochranu a rozvoj ploch pro sport a rekreaci vაetnᆰ krátkodobé; 
zajiᘐtᆰní související dopravní a technické infrastruktury a podpory rozvoje cyklo a pᆰᘐí dopravy,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 4.3.4. Pᆰᘐí doprava, 4.3.5. Cyklistická doprava a výkres A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek c.14. zajistit podmínky pro dalᘐí rozvoj MHD zejména v nových významných zastavitelných 
plochách,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava a výkres A.2.4. Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek c.15. pᖐi zmᆰnách nebo vytváᖐení urbánního prostᖐedí pᖐedcházet vzniku lokalit s prostorovᆰ 
sociální segregací s negativními vlivy na sociální soudr០nost obyvatel, 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres.

Hradec Králové – labyrint mᆰsta a ráj krajiny

● po០adavek c.16.chránit estetické kvality a hodnoty urbánního prostᖐedí mᆰsta jako ០ivého, neustále se  
rozvíjejícího organismu, pᖐedevᘐím jeho urbanistickou strukturu a její mᆰᖐítko, kompozici, stylovou 
rᛰznorodost, krajinný rámec a chránit dalᘐí hodnoty zjiᘐtᆰné v ÚAP a doplᒀujících prᛰzkumech a 
rozborech tak, aby mᆰsto Hradec Králové mohlo být i nadále pova០ováno za „Salon republiky“,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek c.17.podporovat koncentrický a vyvá០ený rozvoj mᆰsta kolem jeho historického jádra a 
radiálnᆰ okru០ní urbanistickou skladbu a dopravní systém zalo០ený regulaაním plánem J. Goაára 
z r. 1926 - 1928,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3 Koncepce dopravní infrastruktury  a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek c.18.vytvoᖐit podmínky pro ochranu kulturních hodnot území vnitᖐního mᆰsta (zejména 
mᆰstské památkové rezervace a jejího ochranného pásma a mᆰstské památkové zóny) a vytvoᖐit 
podmínky pro ochranu dalᘐích civilizaაních, urbanistických a architektonických hodnot území  a 
citlivᆰ na nᆰ navazovat soudobými prostᖐedky,  

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, B.1 
koordinaაní výkres.

● po០adavek c.19. zajistit ochranu a rozvoj zelených pásᛰ podél vodních tokᛰ a ostatních ploch veᖐejné a 
krajinné zelenᆰ, které jsou zpravidla souაástí ÚSES, a prostᖐednictvím nových ploch je propojovat 
do fungujícího ÚSES,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.
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● po០adavek c.20. stabilizovat a rozvíjet „zelený prstenec“ ploch krajinné zelenᆰ s dᛰrazem na rekreaაní 
funkci mᆰstských lesᛰ, zajistit spojitost rozvojových os systému zelenᆰ mᆰsta a skladebných prvkᛰ 
ÚSES,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce krajiny a 5.5. Územní systém ekologické stability a 
výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek c.21.chránit dálkové pohledy na historické a krajinné dominanty mᆰsta.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 6.3.4. urbanistické kompoziაní prvky a  výkres ა. A.2.2. 
Urbanistická koncepce.

d) Po០adavky na ploᘐné a prostorové uspoᖐádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspoᖐádání krajiny)

● po០adavek Urbanistická koncepce a koncepce uspoᖐádání krajiny bude vycházet z po០adavkᛰ 
stanovených v PÚR a v ZÚR. Bude respektovat v nich uvedené priority územního plánování pro 
zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje území spoაívajícího ve vyvá០eném vztahu podmínek pro pᖐíznivé 
០ivotní prostᖐedí, pro hospodáᖐský rozvoj a pro soudr០nost spoleაenství obyvatel území a který 
uspokojuje potᖐebu souაasné generace, ani០ by ohro០oval podmínky ០ivota generací budoucích a 
plnit úkoly z toho vyplývající. Návrh ᖐeᘐení bude koordinován s územnᆰ plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí a dalᘐími dostupnými podklady, zejména Pasportem zelenᆰ mᆰsta 
Hradec Králové 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce krajiny a 5.5. Územní systém ekologické stability a 
výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny. Koordinace s Pasportem zelenᆰ je ᖐeᘐena pᖐimᆰᖐenᆰ 
podrobnosti a úაelnosti Územního plánu.

d.1.  Urbanistická koncepce

● po០adavek Souაasné prostorové uspoᖐádání mᆰsta Hradec Králové  a jeho urbanistická kompozice je 
výsledkem slo០itého stavebnᆰ historického vývoje, vycházejícího z geografické polohy sídla, daného 
terénního reliéfu, pᖐírodních podmínek, hospodáᖐského a kulturního rozvoje i pᛰsobení územního 
plánování v prᛰbᆰhu uplynulého století. Nejvýraznᆰjᘐím charakteristickým znakem je dominantní 
postavení historického jádra a radiálnᆰ okru០ní dopravní systém a tomu odpovídající urbanistická 
skladba a funkაní აlenᆰní. 

Nový ÚPHK musí tuto urbanistickou tradici respektovat, navazovat na ni a rozvíjet ji v souაasných 
spoleაenských a ekonomických podmínkách. S pᖐihlédnutím k demografickým ukazatelᛰm je tᖐeba 
objektivnᆰ vyhodnotit potᖐeby rozvoje mᆰsta a jeho jednotlivých funkcí. 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. 
Urbanistická koncepce.

Urbanistická koncepce vymezená v ÚPHK bude sledovat následující po០adavky:

● po០adavek d.1.1. mᆰsto koncentricky a vyvá០enᆰ rozvíjet kolem historického jádra, zachovat a 
vyvá០enᆰ rozvíjet radiálnᆰ okru០ní urbanistickou skladbu a dopravní systém,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek d.1.2. regulovat výstavbu v území mᆰstské památkové rezervace a mᆰstské památkové zóny 
a chránit tak její dominantní postavení a prostorovou skladbu, 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. 
Urbanistická koncepce.
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● po០adavek d.1.3. podporovat mᆰstotvorné funkce centrální oblasti mᆰsta a návrhem opatᖐení pᖐispívat 
k jeho o០ivení a to zejména v hlavní mᆰstské ose mezi historickým jádrem a  hlavním nádra០ím a 
jeho ji០ním zhlavím,  

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek d.1.4. zajistit podmínky pro omezení vylidᒀování  centrální oblasti  mᆰsta a jeho 
historického jádra,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. 
Urbanistická koncepce.

● po០adavek d.1.5. respektovat stávající výᘐkového zónování mᆰsta a chránit dálkové i vnitromᆰstské 
pohledy  na dominanty historického jádra, 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6.3 Stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání, výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek d.1.6. vytvoᖐit podmínky pro posilování funkcí obvodních a okrskových center vაetnᆰ ploch 
veᖐejných prostranství, v mᆰstských აástech, kde byla zjiᘐtᆰna absence tᆰchto center, a 
v hlavních rozvojových lokalitách zajistit podmínky pro jejich vznik,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6.3 Stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání, výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek d.1.7. nové architektonické dominanty umísᙐovat zejména v tᆰ០iᘐtích mᆰstských sektorᛰ a 
v prᛰhledech kompoziაních os a pᖐi tom respektovat obraz historického jádra, 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6.3 Stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání, výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek d.1.8. hlavní obytné území mᆰsta, koncentricky rozmístᆰné kolem historického jádra, je 
nutno nadále doplᒀovat úmᆰrným a vyvá០eným ᖐeᘐením ploch pro bydlení v okrajových აástech 
mᆰsta (zejména tam, kde enklávy zemᆰdᆰlské pᛰdy zasahují hluboko do urbanizovaného území) 
s pᖐeva០ující nízkopodla០ní a stᖐednᆰpodla០ní zástavbou a dbát na pozvolný pᖐechod  zástavby 
do volné krajiny; pᖐi tom je potᖐeba chránit cenné enklávy nezastavᆰného území zasahující do 
urbanizovaného území; projektant individuálnᆰ provᆰᖐí mo០nosti propojení აi nepropojení 
historicky územnᆰ oddᆰlených mᆰstských აástí zástavbou,

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6.3 Stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání, výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek d.1.9. nové zastavitelné plochy vymezovat v návaznosti na zastavᆰné území mᆰsta a ᖐeᘐit 
v souladu s návrhem vyhovující a dostateაnᆰ kapacitní veᖐejné infrastruktury (pᖐi tom je tᖐeba 
provᆰᖐit kapacity stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury a ve významných 
rozvojových plochách vytvoᖐit podmínky pro vybudování obაanské vybavenosti vაetnᆰ provᆰᖐení 
zajiᘐtᆰní mo០ností obsluhy území MHD) a pᖐi souაasném respektování limitᛰ vyu០ití území a 
ochrany jeho hodnot zjiᘐtᆰných v ÚAP a doplᒀujících prᛰzkumech a rozborech,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, B.1 Koordinaაní výkres.

● po០adavek d.1.10.zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPMHK, které nebyly dosud vyu០ity, 
pᖐehodnocovat na plochy nezastavitelné jen ve výjimeაných pᖐípadech a po ᖐádném vyhodnocení 
dᛰvodᛰ jejich nevyu០ití a dᛰsledkᛰ z toho plynoucích (vazba na § 102 stavebního zákona),
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Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek d.1.11.vhodným polyfunkაním vyu០íváním území a kombinací vzájemnᆰ sluაitelných funkcí 
(napᖐ. bydlení - krátkodobá rekreace, bydlení - obაanské vybavení) vytváᖐet pᖐedpoklady pro 
sni០ování pᖐepravních nárokᛰ a tím sni០ování stávající a omezení vzniku nové individuální 
automobilové dopravy, 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkresy A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek d.1.12. vytvoᖐit podmínky pro realizaci systému sídelní zelenᆰ, zejména respektovat potᖐebu 
spojitosti skladebných prvkᛰ systému zelenᆰ, 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a  výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek d.1.13.respektovat významné plochy veᖐejné zelenᆰ, zejména mᆰstské parky a lesopark na 
Moravském pᖐedmᆰstí,  jako významné souაásti sídelní struktury,  

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a  výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek d.1.14. optimalizovat a chránit síᙐ veᖐejných prostranství vაetnᆰ veᖐejné zelenᆰ v obytných 
územích, zejména ve stávající sídliᘐtní zástavbᆰ,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a  výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. 
Urbanistická koncepce, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek d.1.15.v lokalitách, kde byly schváleny nebo vydány podrobnᆰjᘐí územnᆰ plánovací 
dokumentace (územní plány zóny, územní projekty zóny a regulaაní plány), respektovat funkაní 
vyu០ití území a pᖐípadnᆰ dalᘐí podmínky vyplývající z tᆰchto platných územnᆰ plánovacích 
dokumentací (jedná se o: územní projekt zóny Ji០ní svahy,  územní plán zóny Aldis, regulaაní 
plán Kopec sv. Jana, regulaაní plán Podzámაí a regulaაní plán Hoᖐická),

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 10. Vymezení ploch a koridorᛰ, ve 
kterých je provᆰᖐení zmᆰn jejich vyu០ití územní studií podmínkou pro rozhodování a výkres A.2.1 
Hlavní výkres.

● po០adavek d.1.16. v lokalitách, kde byla ÚPMHK vymezena území se zvláᘐtními re០imy, provᆰᖐit jejich 
urbanistické  აi jiné hodnoty s ohledem na potᖐebu jejich dalᘐího sledování,

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6.3 Stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání, výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2. Urbanistická koncepce, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání 
krajiny.

● po០adavek d.1.17.plochy výhledového rozvoje mᆰsta, oznaაené v ÚPMHK jako územní rezervy, provᆰᖐit 
z hlediska jejich aktuálnosti a reálnosti vyu០ití pro vyznaაené funkce v pᖐedpokládaném období 
platnosti ÚPHK a tyto buჰ potvrdit vymezením zastavitelných ploch nebo územních rezerv nebo 
je vylouაit, 

Splnᆰno. Viz. Kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce,  9. vymezení ploch a koridorᛰ územních 
rezerv a výkres A.2.1 Hlavní výkres. 

● po០adavek d.1.18. respektovat vydaná a pravomocná územní rozhodnutí - jedná se zejména o lokality, 
kde jeᘐtᆰ nebyly zahájeny stavební práce na realizaci staveb აi vyu០ití území,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres. 
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● po០adavek d.1.19. dᛰslednᆰ provᆰᖐit „podnᆰty pro nový ÚPHK“ získané od veᖐejnosti, pᖐipomínky 
veᖐejnosti uplatnᆰné k návrhu zadání ÚPHK pᖐi jeho projednání a neschválené návrhy na poᖐízení 
zmᆰn platného ÚPMHK, vyhodnotit je a pokud se zjistí jejich odᛰvodnᆰnost a opodstatnᆰnost a 
pokud nebudou v rozporu s po០adavky uvedenými v zadání, s právními pᖐedpisy a s navr០enou 
základní koncepcí rozvoje mᆰsta,  zohlednit je v ÚPHK.

Splnᆰno. Viz. Pᖐíloha ა.3 odᛰvodnᆰní a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres. 

d.2. Koncepce uspoᖐádání krajiny

Pro zachování a rozvoj koncepce uspoᖐádání krajiny bude ÚPHK sledovat následující  po០adavky:

● po០adavek d.2.1. respektovat a posilovat význam  stávajících koridorᛰ zelenᆰ podél ᖐek Labe a Orlice a 
dalᘐích vodních tokᛰ (Malého labského náhonu, Melounky, Piletického potoka, Plaაického potoka 
apod.) prostupujících mᆰstem, které spojují pᖐímᆰstskou krajinu s plochami mᆰstských parkᛰ a 
plochami zelenᆰ v urbánním prostᖐedí (napᖐ. významných stromoᖐadí),

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a  výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek d.2.2.vodní toky Labe a Orlice respektovat jako významné pᖐírodní osy, které zásadním 
zpᛰsobem ovlivᒀovaly a ovlivᒀují orientaci krajinných struktur v okolí,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a  výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek d.2.3. respektovat celkovou kompozici pᖐímᆰstské krajiny tvoᖐenou zejména masivem 
novohradeckých lesᛰ, nivami ᖐek Labe a Orlice s mno០stvím slepých ramen, zemᆰdᆰlsky 
obdᆰlávanými plochami s remízy, vodními toky a plochami s bᖐehovými porosty, které jsou 
charakteristickým pᖐírodním a krajinným fenoménem, a podpoᖐit mo០nosti jejich vyu០ití napᖐ. pro 
sportovnᆰ rekreaაní aktivity obyvatelstva,  

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny, 4.3.5. Cyklistická doprava a výkresy 
A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek d.2.4. respektovat stávající krajinné dominanty (historické jádro na vyvýᘐeném ostrohu, 
Kopec sv. Jana na Novém Hradci Králové, kopec Podhᛰᖐí ve Svinarech apod.), zachovat 
charakteristické panoramatické prᛰhledy z nich na mᆰsto a jeho okolí a podporovat uchování 
struktury tᆰchto krajinných dominant v dálkových pohledech,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny, 6.3 Stanovení 
podmínek prostorového uspoᖐádání a  výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek d.2.5. vytváᖐet podmínky pro ochranu limitᛰ vyu០ití území pᖐírodního charakteru a 
pᖐírodních hodnot území (evropsky významných lokalit, pᖐírodních památek, pᖐírodního parku, 
památných stromᛰ, registrovaných i neregistrovaných významných krajinných prvkᛰ), 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury, 5. 
Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek d.2.6.upᖐesnit návrh skladebných აástí nadmístních prvkᛰ ÚSES vymezených v ZÚR, doplnit 
ho o prvky lokálního ÚSES a propojit ho do funkაního systému (je nutné pᖐihlédnout 
k majetkoprávním vztahᛰm k pozemkᛰm  s cílem primárnᆰ vyu០ít vhodné pozemky ve veᖐejném 
vlastnictví),
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek d.2.7.vytvoᖐit podmínky pro podporu mimoprodukაních funkcí krajiny zejména funkce 
rekreaაní a ekologicko-stabilizaაní, pro ochranu pᛰdy pᖐed vᆰtrnou a vodní erozí a pro zadr០ení 
vody v krajinᆰ, neperspektivním აástem zemᆰdᆰlské pᛰdy (nekvalitním, velikostnᆰ omezeným a 
obtí០nᆰ obhospodaᖐovatelným) navrátit ekologicko-stabilizaაní funkci,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability, 5.7. Protierozní opatᖐení, 
5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny a A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek d.2.8.  provᆰᖐit a vyhodnotit mo០nosti vyu០ití vodních tokᛰ a slepých ramen a vodních ploch 
pro rozvoj rekreace, sportu a cestovního ruchu, pᖐi respektování vodohospodáᖐské a ekologické 
funkce vodních tokᛰ a vodních ploch,

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek d.2.9.provᆰᖐit a vyhodnotit mo០nosti revitalizací vodních tokᛰ, slepých ramen, tᛰní a 
mokᖐadᛰ, obnovování a rozᘐiᖐování lu០ních lesᛰ a trvalých travních porostᛰ v nivách vodních tokᛰ 
a podmínky vyu០ívání ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití stanovit tak, aby umo០nily pᖐípadné 
realizace revitalizací. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 
5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody v krajinᆰ, 6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

d.3.Nástroje k naplᒀování urbanistické koncepce a koncepce uspoᖐádání krajiny

K naplᒀování základní urbanistické koncepce a koncepce uspoᖐádání krajiny bude ÚPHK vyu០ívat 
pᖐedevᘐím tᆰchto nástrojᛰ:

● po០adavek: Vymezení zastavᆰného území ve smyslu § 58 stavebního zákona, které bude v ka០dé fázi 
poᖐízení ÚPHK aktualizováno. 

Splnᆰno. Viz. Kapitola 1. vymezení zastavᆰného území a výkres ა. A.1 Výkres základního აlenᆰní území, 
A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek: Vymezení zastavitelných ploch, ploch územních rezerv (zahrnují území budoucích 
dlouhodobých zámᆰrᛰ a jejich cílem je provᆰᖐit mo០nosti – varianty budoucího vyu០ití a ochrana 
území pᖐed zásahy, které by znemo០nily nebo podstatnᆰ ztí០ily provᆰᖐované budoucí vyu០ití), ploch 
pᖐestavby (zahrnují území urაená ke zmᆰnᆰ stávající zástavby, k obnovᆰ nebo opᆰtovnému vyu០ití 
znehodnoceného území a území rekonstrukაních a rekultivaაních zásahᛰ do území) a stanovení 
zpᛰsobu jejich vyu០ití.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek: Vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006Sb., o 
obecných po០adavcích na vyu០ívání území.  Pokud s ohledem na rozmanitost území mᆰsta nebude 
mo០né vystaაit s nabídkou ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití uvedenou v § 4 – 19 vyhláᘐky, 
pᖐipouᘐtí se ve smyslu § 3 vyhláᘐky v odᛰvodnᆰných pᖐípadech jejich podrobnᆰjᘐí აlenᆰní (nejlépe 
s vyu០itím metodiky MINIS), აi je mo០né stanovit plochy s jiným zpᛰsobem vyu០ití, ne០ je uvedeno 
v § 4 – 19 vyhláᘐky (potᖐebu pou០ití plochy s jiným zpᛰsobem vyu០ití je pak nutné zdᛰvodnit 
v odᛰvodnᆰní územního plánu). 



68 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

S ohledem na specifické podmínky a charakter území a omezení stᖐetᛰ vzájemnᆰ nesluაitelných 
funkcí je tᖐeba postihnout zejména specifické plochy pro stavby odpovídající mᆰstskému centru, 
velkých nákupních a zábavních center, logistických center, zaᖐízení pro obnovitelné zdroje energie, 
sídelní a krajinnou zeleᒀ, chatové a zahrádkáᖐské osady a nebo jejich kombinací. 
Pᖐi vymezování ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a jejich vzájemném uspoᖐádání je nutné 
sledovat vyvá០ený podíl jednotlivých funkcí a  upᖐednostᒀovat flexibilní mo០nosti vyu០ití. Plochy 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití budou vymezovány s ohledem na limity vyu០ití území, ochranu 
hodnot území, architektonického a krajinného rázu, zejména pᖐi vymezování ploch pro stavby 
velkých mᆰᖐítek (napᖐ. pro velká nákupní a zábavní centra,  logistická centra, výrobní objekty, 
zaᖐízení pro obnovitelné zdroje energie). Zvláᘐtní pozornost je tᖐeba vᆰnovat dominantám v území.

Dále budou dᛰslednᆰ respektovány pᖐirozené územní prvky a linie, zejména historická cestní síᙐ, 
v maximální mo០né míᖐe bude respektována stávající parcelace. Dᛰraz bude kladen také na 
proveditelnost a naplnitelnost s ohledem na vlastnické pomᆰry a reálnou dostupnost dopravní a 
technické infrastruktury.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce.

● po០adavek: Stanovení podmínek – regulativᛰ pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití s urაením 
hlavního tj. pᖐeva០ujícího úაelu vyu០ití (je-li mo០né ho stanovit), pᖐípustného vyu០ití, 
nepᖐípustného vyu០ití popᖐípadᆰ podmínᆰnᆰ pᖐípustného vyu០ití;

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek: Stanovení podmínek – regulativᛰ prostorového uspoᖐádání vაetnᆰ základních 
podmínek nenaruᘐení krajinného rázu napᖐ. výᘐkové regulace zástavby, intenzity vyu០ití pozemkᛰ –
území v plochách, tzn. pro stávající i zastavitelné plochy stanovit pᖐimᆰᖐené intenzity zástavby 
vაetnᆰ odpovídajícího podílu zelenᆰ a veᖐejných prostorᛰ zajiᘐᙐující vᘐestrannᆰ vyvá០ený rozvoj a 
ochranu hodnot území; 
Podmínky – regulativy vyu០ití a prostorového uspoᖐádání v územích, která jsou zasa០ena 
nadlimitním hlukem z dopravy, stanovit tak, aby nevznikaly nároky na  vybudování pasivních 
protihlukových opatᖐení.

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce.

● po០adavek: Pᖐi stanovování podmínek – regulativᛰ vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a 

prostorového uspoᖐádání je nutné mít na zᖐeteli pᖐimᆰᖐenou míru regulace nepᖐekraაující 
zákonnost pᖐísluᘐející územnímu plánu (nutno dᛰslednᆰ odliᘐit od podmínek, které pᖐísluᘐí 
regulaაnímu plánu). Tzn., ០e veᘐkerá omezení vlastnických a jiných vᆰcných práv z toho vyplývající 
budou mít ústavnᆰ legitimní a o zákonné cíle opᖐené dᛰvody a budou აinᆰna v nezbytnᆰ nutné míᖐe 
a nejᘐetrnᆰjᘐím ze zpᛰsobᛰ vedoucích jeᘐtᆰ k rozumnᆰ zamýᘐlenému cíli, nediskriminaაním 
zpᛰsobem a s vylouაením libovᛰle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu). Stanovení 
podmínek musí být ᖐádnᆰ zdᛰvodnᆰno v odᛰvodnᆰní ÚPHK. 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce.

 

e) Po០adavky na ᖐeᘐení veᖐejné infrastruktury

● po០adavek e.1. Dopravní infrastruktura
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Zpᛰsob ᖐeᘐení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb vychází z pᖐedstavy celkové urbanistické 
koncepce mᆰsta, kterou ale zároveᒀ i podmiᒀuje. Základním principem by mᆰlo být omezování 
zbytné dopravy vᘐech stupᒀᛰ, a to dᛰslednou podporou vzniku vyvá០eného dopravního systému 
s vazbou na nadᖐazenou dopravní síᙐ, který umo០ᒀuje nabídku volby vhodného dopravního 
prostᖐedku, optimalizaci ᖐízení i regulaci dopravy, ᖐeᘐí kapacity pro dopravu v klidu, infrastrukturu 
a podmínky pro hromadnou a nemotorovou dopravu.  
Vnᆰjᘐí dopravní napojení mᆰsta je s ohledem na jeho vnitrostátní polohu vyhovující. K výraznému 
zlepᘐení dojde po dobudování dálnice D11 a rychlostní silnice R35 v souladu s PÚR a ZÚR. Velkou 
pozornost je tedy nutné vᆰnovat optimálnímu dopravnímu napojení mᆰsta na tuto nadᖐazenou 
komunikaაní síᙐ (vაetnᆰ posouzení mo០nosti zmᆰny rozmístᆰní mimoúrovᒀových kᖐi០ovatek dálnice 
D11 a rychlostní silnice R35) a dále koridoru ័D2 (dle PÚR) respektive DZ2 (dle ZÚR) v úseku 
Pardubice – Hradec Králové - Jaromᆰᖐ. 
Dalᘐí prioritou je  ᖐeᘐení vnitromᆰstské dopravy s cílem zajiᘐtᆰní dostateაné dopravní obslu០nosti 
území a zároveᒀ ochrany civilizaაních a pᖐírodních hodnot území, dále preference nemotorové a 
hromadné dopravy a odpovídající nabídka mo០ností parkování. Cílem není pᖐizpᛰsobování mᆰsta 
nárᛰstu automobilové dopravy, ale systematická podpora dopravy ᘐetrné k ០ivotnímu prostᖐedí 
(hromadné, pᆰᘐí a cyklistické) s tendencí zvýᘐení modal splitu ve prospᆰch tzv. „mᆰkké dopravy“. 
Trasy a zpᛰsob ᖐeᘐení významných dopravních tahᛰ je nutné ᖐeᘐit s ohledem na obytná území, u 
stávajících obytných území je tᖐeba zamᆰᖐit pozornost na jejich ochranu pᖐed nepᖐíznivými vlivy 
dopravy (protihlukové stᆰny, valy, pásy izolaაní zelenᆰ apod.). Ve vybraných a specifických 
lokalitách mᆰsta se zamᆰᖐit na vhodné zpᛰsoby ᖐízení, regulace dopravy, smíᘐené zóny, apod. 

Doprava je dᛰle០itou, nikoli vᘐak urაující, obslu០nou slo០kou ០ivota mᆰsta. Musí být proto 
koncipována tak, aby ០ivot ve mᆰstᆰ usnadᒀovala a nikoli urაovala, tzn., ០e prioritou je navrhovat 
nové významné komunikace v záᖐezech pᖐíp. navrhovat jiné zpᛰsoby omezení  negativních vlivᛰ 
dopravy na okolí (hluk, praᘐnost atd.).

Koncepce dopravní infrastruktury bude vycházet ze zásad a vymezení koridorᛰ uvedených v PÚR a 
ZÚR. V souladu s rozvojem nových urbanistických struktur a v souladu s funkაním vyu០itím území 
bude navr០en rozvoj jednotlivých systémᛰ dopravní infrastruktury a navr០ené ᖐeᘐení bude ᖐádnᆰ 
zdᛰvodnᆰno v odᛰvodnᆰní ÚPHK. 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  
A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

e.1.1.  Automobilová doprava

● po០adavek e.1.1.1.v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu vymezených v ZÚR vymezit trasu აi 
koridor pro konkrétní dopravní stavbu (týká se dálnice D11, rychlostní silnice R35, silnice I/35 
v úseku mezi dálniაní kᖐi០ovatkou a MÚK Plotiᘐtᆰ a stávající okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD, 
spojnice silnic I/11 a I/37 tzv. Ji០ní spojky, silnice II/308 – pᖐelo០ky ul. Kladská, pᖐelo០ky 
silnice II/324 Stᆰ០ery - HK, silnice II/635 – pᖐelo០ky silnice I/35, pᖐelo០ky silnice I/11 tzv. 
Severní tangenty vymezené formou územní rezervy), 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.2.respektovat vedení trasy dálnice D11 dle zpracované dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí, ᖐeᘐení sjezdᛰ a zpᛰsob napojení mᆰsta je mo០né ᖐeᘐit variantnᆰ na 
základᆰ aktuálních podkladᛰ poskytnutých ᖀeditelstvím silnic a dálnic,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.3.v návaznosti na variantní ᖐeᘐení sjezdᛰ a zpᛰsobu napojení mᆰsta na dálnici D11  
navrhnout koncepci navazující mᆰstské komunikaაní sítᆰ a vyhodnotit její dopady na funkაní 
vyu០ití a uspoᖐádání mᆰsta; pᖐi tom je tᖐeba navrhnout reálné ᖐeᘐení prostupnosti bariery 
០elezniაních tratí,



70 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.4.vymezit odpovídající koridor pro Ji០ní spojku v úseku mezi silnicemi I/11 a I/37 ve 
vazbᆰ na mimoúrovᒀovou kᖐi០ovatku na dálnici D11 v oblasti Plaაice a Kukleny; provᆰᖐit 
potᖐebnost Ji០ní spojky v úseku Hradubická – Tᖐebeᘐ i s ohledem na krajináᖐské, pᖐírodní a 
rekreaაní hodnoty nivy Labe,  

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.5 zpᖐesnit koridor pᖐelo០ky silnice I/11 tzv. Severní tangenty v rámci jeho vymezení 
v ZÚR,  pᖐi respektování pᖐírodních hodnot soustᖐedᆰných v nivᆰ Labe,                                                                                           

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.6.ve vazbᆰ na koridor Severní tangenty provᆰᖐit mo០nosti ᖐeᘐení sní០ení dopravní 
zátᆰ០e na hlavních páteᖐních komunikacích procházejících územím Vᆰkoᘐ a Pouchova,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.7.respektovat zalo០ený základní komunikaაní systém mᆰsta jako radiálnᆰ okru០ní, 
navázat na nᆰj a na základᆰ prognózované dopravní poptávky mᆰsta i regionu ho vhodnᆰ 
doplnit, 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.8.zapracovat navrhovanou trasu doprovodné komunikace II/635 Vᘐestary – Hradec 
Králové alespoᒀ formou územní rezervy,  

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.9.  respektovat dílაí pᖐelo០ku a rozᘐíᖐení komunikace III/29810 vაetnᆰ stezky pro pᆰᘐí a 
cyklisty (Hradec Králové – Vysoká nad Labem) dle zpracované dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí; ᖐeᘐit zkapacitnᆰní silnice III/32438 (HK - Stᆰ០ery) i pro autobusovou a 
cyklistickou dopravu,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.10. v souvislosti s postupem výstavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35 a s tím 
souvisejícím zatí០ením komunikaაní sítᆰ v západním sektoru mᆰsta, navrhnout odpovídající 
dopravní ᖐeᘐení v dotაených mᆰstských აástech (Kukleny, Pra០ské Pᖐedmᆰstí, Svobodné Dvory, 
Bᖐezhrad a Plotiᘐtᆰ nad Labem) vაetnᆰ ᖐeᘐení jejich propojení s centrální oblastí mᆰsta 
(pᖐekonání bariery ០elezniაních tratí protínajících mᆰsto ve smᆰru S-J),

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.11. v rámci ploch pro dopravní infrastrukturu vymezit dostateაné rezervy pro úpravy 
komunikací a kᖐi០ovatek, podpoᖐit opatᖐení pro zvýᘐení kapacity základního komunikaაního 
systému mᆰsta vაetnᆰ rozvoje dynamického systému svᆰtelné dopravní signalizace,  

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury a kapitola 4.3.2 Silniაní doprava.
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● po០adavek e.1.1.12. navrhnout opatᖐení k odstranᆰní dopravních závad na komunikaაní síti mᆰsta 
vაetnᆰ protihlukových opatᖐení,

Splnᆰno. Viz kapitola 4.3.2 Silniაní doprava a výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.13.vytvoᖐit podmínky pro omezení bariérového efektu významných a dopravnᆰ 
zatí០ených komunikací na mᆰsto,

Splnᆰno. Viz kapitoly 4.3.2 Silniაní doprava 4.3.5 Pᆰᘐí doprava (prostupnost mᆰsta – území) a 
výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.14. provᆰᖐit potᖐebnost a reálnost propojení silnice I/35 (ul. Brnᆰnská/Holická) se 
silnicí I/11 (ul. Bᖐí ᘀtefanᛰ) pᖐes území Plachta a Malᘐovice jako jihovýchodního úseku 
uva០ovaného III. silniაního okruhu s ohledem na pᖐírodní a krajináᖐské hodnoty lokality 
Plachta, novohradeckých lesᛰ  a pᖐírodního parku Orlice i s ohledem na obytnou a rekreaაní 
hodnotu pᖐilehlého území, pᖐi tom brát zᖐetel na úsek mezi silnicí III/29827 a ა. I/11 z pohledu 
odlehაení mimoúrovᒀové kᖐi០ovatky Malᘐovice (silnice I/31 a III/29827) v souvislosti 
s plánovanou výstavbou areálu volnoაasových aktivit „Park - Malᘐovice“,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.15. z II. silniაního okruhu nepᖐipouᘐtᆰt dalᘐí pᖐímou obsluhu navazujícího území, 
pᖐípadné výjimky pak ᖐádnᆰ zanalyzovat v odᛰvodnᆰní; pᖐipravit podmínky pro transformaci II. 
silniაního okruhu v ០ivý mᆰstský bulvár s kvalitním mᆰstským prostorem,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury a kapitolu 4.3.2 Silniაní doprava.

● po០adavek e.1.1.16. pro zastavitelné plochy navrhnout v souladu s jejich funkაní náplní dostateაnᆰ 
kapacitní dopravní prostor pro napojení na komunikaაní systém mᆰsta, 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.17. u rozsáhlých a významných zastavitelných ploch pro výrobu a skladování provᆰᖐit 
zpᛰsoby napojení na komunikaაní síᙐ, pᖐíp. dále také na ០eleznici აi letiᘐtᆰ, 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.18. provᆰᖐit mo០nost a reálnost ᖐeᘐení obslu០né komunikace mezi ០elezniაní tratí ა. 
020 (HK – Letohrad) a silnicí I/11 (ul. Bᖐí ᘀtefanᛰ),

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.1.19. navrhnout systém dopravy pro zemᆰdᆰlskou techniku a mechanizaci s cílem 
vylouაení pᖐejezdᛰ zemᆰdᆰlských strojᛰ obytným územím, po silnicích I., II. a III. tᖐíd a 
významných mᆰstských komunikacích. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

e.1.2. ័elezniაní doprava

● po០adavek e.1.2.1.trasy stávajících hlavních ០elezniაních tratí (mimo vleაkových tratí) územnᆰ hájit 
pro jejich modernizaci (zdvoukolejnᆰní) a elektrifikaci vაetnᆰ jejich ochranných pásem,
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.2.uva០ovat se zdvoukolejnᆰním a  optimalizací  ០elezniაní trati ა. 031 Hradec Králové –
Pardubice (spojená se zvýᘐením traᙐové rychlosti na min. 120 km/hod) a výhledovᆰ ០elezniაní 
trati ა. 030 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ vაetnᆰ odstranᆰní míst s omezenou propustností v uzlu 
Hradec Králové a zkapacitnᆰní ០elezniაní trati ა. 020 v úseku Hradec Králové – Týniᘐtᆰ n.O.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.3.zajistit územní ochranu trati ა. 041 (Hradec Králové – Jiაín – Turnov) pro její 
modernizaci (narovnání obloukᛰ, kᖐí០ení s dálnicí D11 apod.) v souvislosti s modernizací 
០elezniაního spojení Euroregionem Nisa a Hradec Králové ve variantách na tratích v ose: 
Hradec Králové – Jaromᆰᖐ – Stará Paka – ័elezný Brod – Turnov – Liberec, Hradec Králové –
Ostromᆰᖐ – Stará Paka – ័elezný Brod – Liberec  nebo Hradec Králové – Ostromᆰᖐ – Jiაín – Libuᒀ 
– Turnov – Liberec, její០ realizace je pᖐedpokládána ve stᖐednᆰdobém horizontu,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.4.provᆰᖐit reálné mo០nosti pᖐelo០ky ០elezniაní. tratᆰ ა. 020 (Hradec Králové – Praha) 
nebo ა. 031 (Hradec Králové – Pardubice) v úseku podél lokality Temeᘐvár do vzájemného 
soubᆰhu s cílem umo០nit rozvoj této lokality; pᖐi tom je nutné mít na zᖐeteli také kapacitu 
navr០eného ᖐeᘐení (plánované zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 v úseku HK – Pardubice),

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.5.vytvoᖐit podmínky pro vznik styაných bodᛰ se silniაní dopravou v souvislosti 
s potᖐebou zvᆰtᘐování podílu ០elezniაní dopravy pᖐi pᖐepravᆰ nákladᛰ,

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.6.vytvoᖐit podmínky pro odpovídající kᖐí០ení ០el. tratí se stávajícími komunikacemi 
(ul. Pra០ská,  Ak. Bedrny, Pouchovská) a navr០enými komunikacemi zásadního významu (Ji០ní 
spojka, Severní tangenta, významné radiální komunikace), 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 5.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 
Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.7.z dᛰvodu potᖐeby sní០ení podílu individuální automobilové dopravy vytvoᖐit 
podmínky pro posilování významu pᖐímᆰstské ០elezniაní dopravy a v této souvislosti vymezit 
dostateაnᆰ kapacitní dopravní infrastrukturu (velikost a kapacita pᖐestupních terminálᛰ, 
kolejová kapacita apod.),

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 ័elezniაní doprava a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.2.8.sledovat a vyhodnotit vyu០ití, pᖐípadnᆰ rozvoj systému ០elezniაních tratí pro 
mo០nost integrace do systému mᆰstské i regionální hromadné dopravy vაetnᆰ provᆰᖐení 
mo០nosti vyu០ívání tratí tramvajovými vozidly (tram-train) z pohledu realizovatelnosti tohoto 
systému, lokalizovat nové zastávky tohoto systému do urbanisticky a dopravnᆰ výhodných 
lokalit s pᖐestupními vazbami na ostatní MHD a na parkoviᘐtᆰ P+R („zaparkuj a jeჰ“),

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.3 Doprava v klidu, 45.3.6 
័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.
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● po០adavek e.1.2.9.posoudit fungování existujících vleაkových tratí, pᖐehodnotit význam nevyu០ívaných 
vleაkových tratí a navrhnout zmᆰnu funkაního vyu០ití dlouhodobᆰ nevyu០ívaných drá០ních 
ploch, 

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava, výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury a kapitola 4.3.7 ័elezniაní doprava.

● po០adavek e.1.2.10.provᆰᖐit mo០nosti a dostupnost napojení zastavitelných ploch pro výrobu a 
skladování vაetnᆰ ploch pro logistická centra na ០elezniაní dopravu.

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. 
Koncepce dopravní infrastruktury a kapitola 4.3.2 Silniაní doprava.

e.1.3.  Letecká doprava 

● po០adavek e.1.3.1.vytvoᖐit podmínky pro plánovaný rozvoj letiᘐtᆰ Hradec Králové a vyhodnotit reálnost 
navrhovaných ᖐeᘐení; pᖐi návrhu plánovaného rozvoje letiᘐtᆰ lze vyu០ít studii „Specifikace 
ochranného hlukového pásma pro výhledový letecký provoz letiᘐtᆰ Hradec Králové“, kterou 
zpracovala fy EKOLA group s.r.o. Praha v r. 2006.

Splnᆰno. Viz. kapitoly územního plánu 4.3.7 letecká doprava a výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek e.1.3.2.respektovat plochu v areálu letiᘐtᆰ Hradec Králové potᖐebnou pro vybudování 
Národního centra pro krizovou pᖐipravenost a výcvik slo០ek Integrovaného záchranného 
systému,

Splnᆰno. Viz. kapitoly územního plánu 4.3.7 letecká doprava, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres a výkres ა. A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.3.3.provᆰᖐit mo០nosti ᖐeᘐení propojení letecké a ០elezniაní dopravy prostᖐednictvím 
tram-train,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 5.3.6 ័elezniაní doprava a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.3.4.respektovat letecké koridory a ochranná pásma letiᘐtᆰ vyplývající z pravomocných 
územních rozhodnutí (dle studie Techson Praha 1997),

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.7 Letecká doprava, výkres A.2.4. Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek e.1.3.5. respektovat heliporty v areálu fakultní nemocnice.  

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.7 Letecká doprava, výkres A.2.4. Koncepce dopravní 
infrastruktury.

e.1.4 Hromadná doprava

● po០adavek e.1.4.1. vytváᖐet podmínky pro posilování významu mᆰstské i regionální hromadné dopravy,

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.4.2. vytvoᖐit podmínky pro integraci hromadné dopravy,
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Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.4.3.provᆰᖐit potᖐebu a mo០nosti rozᘐíᖐení tras MHD vაetnᆰ umístᆰní zastávek do lokalit 
s významnou koncentrací obyvatel a turisticky zajímavých cílᛰ

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.4.4. posoudit mo០nosti segregace tras MHD od intenzivní automobilové dopravy

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 
Veᖐejná hromadná doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.4.5.navrhovat rozᘐíᖐení tras MHD do významných zastavitelných ploch pro bydlení, 
obაanskou vybavenost popᖐípadᆰ pro výrobu a skladování

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 
Veᖐejná hromadná doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.4.6.jako nosný systém MHD i nadále uva០ovat autobusovou a trolejbusovou dopravu a 
provᆰᖐit mo០nosti rozᘐíᖐení systému o dopravu tramvajovou s mo០ností vyu០ití ០el. tratí (tram-
train) z pohledu její realizovatelnosti

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

e.1.5. Pᆰᘐí a cyklistická doprava

● po០adavek e.1.5.1.pᖐi návrhu dopravních tras a ploch respektovat územní potᖐeby nemotorové dopravy

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury a výkres A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.5.2.respektovat síᙐ cyklistických tras s mezinárodním a nadregionálním významem a 
ᖐeᘐit rozvoj cyklistické dopravy s ohledem na okolní regiony

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.5. Cyklistická doprava a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek e.1.5.3.respektovat síᙐ páteᖐních cyklistických tras mᆰsta a navrhnout jejich propojení a 
doplnᆰní

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.5. Cyklistická doprava a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek e.1.5.4.pᖐi návrhu zastavitelných ploch uva០ovat s nutností územní potᖐeby pro cyklistickou i 
pᆰᘐí dopravu

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres a výkres A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.5.5.cyklistickou a pᆰᘐí dopravu uva០ovat jako ucelený systém v souladu s dostupnými 
koncepcemi a s vazbou na veᖐejná prostranství, hlavní dopravní koridory, pᖐirozené linie 
v území apod.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.4. Pᆰᘐí doprava, 4.3.5. Cyklistická doprava a výkres A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.
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● po០adavek e.1.5.6.podporou pᆰᘐí dopravy zajistit prostupnost celého mᆰsta, zejména centrální oblasti 
a obytných území a dále pak území s významnou obაanskou vybaveností, území pro výrobu a 
skladování (napᖐ. Vá០ní ul. ve Skladiᘐtní oblasti) a území s rekreaაním významem pro mᆰsto

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.4. Pᆰᘐí doprava a výkres A.2.4 Koncepce dopravní
infrastruktury.

● po០adavek e.1.5.7. rozvíjet stávající síᙐ cyklotras a nemotorových komunikací (cest), pᆰᘐích stezek, 
hipostezek, inline stezek, ly០aᖐských stop v pᖐímᆰstských oblastech (napᖐ. novohradeckých 
lesích, nivách ᖐek Labe a Orlice, na Slezském Pᖐedmᆰstí v úseku Stoletá – Terno - Svinary, 
v území Temeᘐvár) a podporovat jejich dalᘐích rozvoj mimo jiné také ve vazbᆰ na revitalizaci 
vodních tokᛰ a slepých ramen (mo០nosti jejich pᖐekonání) a prostupnost krajiny. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.4. Pᆰᘐí doprava, 4.3.5. 
Cyklistická doprava a výkres A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

e.1.6.   Doprava v klidu

● po០adavek e.1.6.1.na základᆰ nárokᛰ a potᖐeb zjiᘐtᆰných pᖐi posouzení stavu a disproporcí 
v jednotlivých აástech mᆰsta navrhnout potᖐebné plochy pro dopravu v klidu

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury a kapitola 4.3.4 Doprava v klidu.

● po០adavek e.1.6.2.podpoᖐit plochy pro objekty hromadných parkovacích objektᛰ (s vazbou na centrum 
mᆰsta, u významných lokalit a dále zejména v plochách vícepodla០ní zástavby), hromadné 
parkovací objekty neumísᙐovat na úkor stabilizovaných mᆰstských parkᛰ a hᖐiᘐᙐ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek e.1.6.3.pro ᖐeᘐené území pᖐípadnᆰ jeho აásti stanovit hodnotu stupnᆰ automobilizace pro 
výpoაet parkovacích stání dle ჀSN 73 61110 Projektování místních komunikací pᖐi zohlednᆰní 
reálných a prostorových mo០ností ᖐeᘐeného území pᖐípadnᆰ jeho აástí; pro ᖐeᘐené území 
stanovit hranice charakteru území A,B,C s ohledem na stupeᒀ úrovnᆰ jeho dostupnosti a 
charakter zástavby

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury.

● po០adavek e.1.6.4.na hlavních radiálách ᖐeᘐit lokality pro záchytná parkoviᘐtᆰ  P+R („zaparkuj a jeჰ“) 
s vazbou na MHD

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.6.5.navrhnout vhodné lokality pro parkoviᘐtᆰ P+G („zaparkuj a jdi“) s vazbou na pᆰᘐí 
trasy a P+B („zaparkuj a pokraაuj na kole“) s vazbou na cyklistickou infrastruktur

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu, 4.3.4 Pᆰᘐí doprava a výkres A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury.

● po០adavek e.1.6.6.navrhnout vhodné lokality pro odstavování nákladních vozidel u významných 
dopravních tahᛰ.
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Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

e.2. Technická infrastruktura

● po០adavek Koncepce technické infrastruktury bude vycházet ze zásad a vymezení koridorᛰ uvedených 

v PÚR, ZÚR a z územnᆰ energetické koncepce mᆰsta. V souladu s rozvojem nových urbanistických 
struktur a v souladu s funkაním vyu០itím území bude navr០en rozvoj jednotlivých systémᛰ 
technické infrastruktury. 

U zastavitelných ploch je nutné specifikovat významné podmiᒀující investice do technické 
infrastruktury jako podmínky pro vyu០ití území. 

Je nutné  vymezit plochy pro technickou infrastrukturu a jejich umístᆰní optimalizovat tak, aby 
neruᘐily základní funkce v území a nepᛰsobily v krajinᆰ ruᘐivᆰ. 

Návrh ᖐeᘐení musí být prᛰbᆰ០nᆰ projednáván s dotაenými správci in០enýrských sítí. 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4. Koncepce technické infrastruktury a výkres A.2.5 Koncepce 
technické infrastruktury.

e.2.1. Zásobování vodou 

● po០adavek e.2.1.1.jako podklad pro zpracování koncepce bezproblémového zásobování obyvatel a 
dalᘐích odbᆰratelᛰ kvalitní vodou a koncepce efektivní likvidace odpadních vod bez negativních 
dopadᛰ na ០ivotní prostᖐedí pou០ít zejména Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací 
Královéhradeckého kraje, schválený usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ა. 
32/1149/2004 ze dne 14.10.2004, vაetnᆰ jeho zmᆰn a Generel vodovodu Hradec Králové

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou, 4.4.2. Odkanalizování území a 
výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek e.2.1.2.pᖐi ᖐeᘐení zásobování vodou vycházet  ze schváleného Plánu rozvoje vodovodᛰ a 
kanalizací Královéhradeckého kraje a Generelu vodovodu Hradec Králové a v rámci dané 
koncepce navrhnout napojení navr០ených zastavitelných ploch a ojedinᆰlých dosud 
nenapojených lokalit, které se nacházejí zejména  v okrajových აástech mᆰsta Hradec Králové, 
na vodovod slou០ící veᖐejné potᖐebᆰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.1.3.respektovat vyu០ití úpravny vody na Orlici jako zálo០ního zdroje pᖐi nedostatku vody 
z podzemních zdrojᛰ (v pᖐípadᆰ omezení podzemních zdrojᛰ z dᛰvodu zvýᘐené ochrany pᖐírody, 
v pᖐípadᆰ havárií na pᖐivadᆰაích Vodárenské soustavy východních Ⴠech z Pardubic nebo 
Náchoda)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.1.4.vytvoᖐit pᖐedpoklady pro nezbytné zvýᘐení zabezpeაení dodávek vody z veᖐejného 
vodovodu pro pᖐípad nedostatku podzemní vody nebo neoაekávaných havárií na Vodárenské 
soustavᆰ východní Ⴠechy

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.1. Zásobování území vodou a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

e.2.2. Odkanalizování

● po០adavek e.2.2.1.pᖐi ᖐeᘐení odkanalizování vycházet ze schváleného Plánu rozvoje vodovodᛰ a 
kanalizací Královéhradeckého kraje, Generelu kanalizace  Hradec Králové a Studie odtokových 
pomᆰrᛰ na území mᆰsta Hradec Králové,  a v rámci dané koncepce navrhnout napojení 
zastavitelných ploch a dosud nenapojených stabilizovaných území, která se nacházejí zejména  
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v okrajových აástech mᆰsta Hradec Králové, na kanalizaci slou០ící veᖐejné potᖐebᆰ s აiᘐtᆰním 
odpadních vod na mᆰstské აistírnᆰ odpadních vod v Tᖐebᘐi

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.2. Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.2.2.pro zastavitelné plochy, pᖐípadnᆰ i pro stabilizovaná území dosud nenapojená na 
kanalizaci pro veᖐejnou potᖐebu, které nebude mo០né z technických nebo ekonomicko-
provozních dᛰvodᛰ napojit na kanalizaci pro veᖐejnou potᖐebu zakonაenou mᆰstskou აistírnou 
odpadních vod v Tᖐebᘐi, navrhnout optimální zpᛰsob odvádᆰní a zneᘐkodᒀování odpadních vod 
v souladu s platnou legislativou na úseku vodního hospodáᖐství, zejména se zákonem 
ა. 254/2001 Sb., o vodách a o zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ (vodní zákon), ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ a  zákonem ა. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veᖐejnou potᖐebu a o 
zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a 
provádᆰcích vyhláᘐek

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 2.4. Dalᘐí po០adavky na 
rozvoj území mᆰsta Hradce Králové, 4.4.2. Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.2.3.v rámci koncepce odkanalizování zastavitelných ploch ᖐeᘐit nakládání 
s nezneაiᘐtᆰnými srá០kovými vodami jejich oddᆰlením, dle mo០nosti zasakováním do podlo០í, 
nebo odvedením do vod povrchových. Pouze ve výjimeაných a odᛰvodnᆰných pᖐípadech 
umo០nit odvedení tᆰchto vod do jednotné kanalizace slou០ící veᖐejné potᖐebᆰ. Projektant musí 
vypoᖐádat závᆰry Studie odtokových pomᆰrᛰ mᆰsta Hradec Králové (zpracovatel firma DHI a.s. 
Praha)

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 2.4. Dalᘐí po០adavky na 
rozvoj území mᆰsta Hradce Králové, 4.4.2. Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.2.4.respektovat plánované napojení kanalizace z obce Vysoká nad Labem na ჀOV Hradec 
Králové

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.2. Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.2.5.respektovat pᖐipravované rozᘐíᖐení kanalizaაní sítᆰ v ul.Pouchovská (od ០el. pᖐejezdu 
po ul. Velká)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.2. Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

e.2.3. Zásobování plynem

● po០adavek e.2.3.1.v souაasné dobᆰ nejsou zásadní problémy se zásobováním plynem na území mᆰsta; 
v souvislosti s rozvojem mᆰsta navrhnout optimální zpᛰsob zásobování plynem

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.5. Zásobování území plynem a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.3.2.s ohledem na územní podmínky zpᖐesnit koridor TP1r pro trasu VVTL plynovodu DN 
500 PN 63 vedeného z kraje Vysoაina na აesko – polské hranice (vymezeného v PÚR a ZÚR)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.5. Zásobování území plynem a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

e.2.4.   Zásobování teplem
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● po០adavek e.2.4.1.v souvislosti s rozvojem mᆰsta navrhnout optimální zpᛰsob zásobování teplem 
s ohledem na dostupnost vhodného média (plyn, teplovod) s preferencí centrálního zdroje 
tepla

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.6. Zásobování území teplem a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.4.2. v souvislosti s vymezováním nových zastavitelných ploch zásobovaných z centrálního 
zdroje tepla vytvoᖐit podmínky pro navýᘐení kapacity náhradních zdrojᛰ dodávek tepla ve 
mᆰstᆰ pᖐípadnᆰ pro vybudování dalᘐích náhradních zdrojᛰ tepla

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.4.6. Zásobování území teplem, 6. 
Stanovení podmínek vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

e.2.5.   Zásobování elektrickou energií

● po០adavek e.2.5.1. v souvislosti s rozvojem mᆰsta ᖐeᘐit optimální rozvoj elektrické rozvodné sítᆰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek e.2.5.2. vymezit koridory pro venkovní vedení 110 kV vაetnᆰ potᖐebných ploch pro výstavbu 
transformoven 110/35 kV pro posílení distribuაní soustavy v západní a východní აásti mᆰsta
(jedná se o: TR 110/35 kV východ v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí a její napojení ze stávajícího vedení 
110 kV Neznáᘐov – Týniᘐtᆰ nad Orlicí a TR 110/35 kV HK západ a její napojení ze stávajícího 
vedení VVN 110 kV Opatovice nad Labem – Vᘐestary)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek e.2.5.3.v návaznosti na vymezení koridorᛰ pro venkovní vedení 110 kV navrhnout hlavní 
koridory pro kabelová vedení 35 kV

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek e.2.5.4.vytvoᖐit pᖐedpoklady pro zajiᘐtᆰní systému dodávky elektrické energie pᖐi pᖐípadném 
dlouhodobém výpadku (tzv. blackout) do mᆰsta Hradec Králové a pro pᖐípadný „ostrovní 
provoz“ nejbli០ᘐího dodavatele elektrické energie tj. Elektrárny Opatovice a.s. 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

e.2.6.   Telekomunikace

● po០adavek e.2.6.1. v rámci návrhu koncepce technické infrastruktury ᖐeᘐit rozvoj telekomunikaაní sítᆰ

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 4.4.7. Elektronické 
komunikace, 6. Stanovení podmínek vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

e.2.7.   Nakládání s odpady

● po០adavek e.2.7.1.koncepci odstraᒀování odpadᛰ ᖐeᘐit v souladu s Plánem odpadového hospodáᖐství 
mᆰsta Hradec Králové, který byl schválen usnesením zastupitelstva mᆰsta  ა.ZM/2005/1213 ze 
dne 28.06.2005, a v souladu s platnými republikovými a krajskými dokumenty na tomto úseku, 
v aktuálním znᆰní

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.3. Odpadové hospodáᖐství a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.7.2.provᆰᖐit potᖐebu  nových ploch pro nové technologie vyu០ití a zpracování odpadᛰ 
(napᖐ. kompostárna, bioplynová stanice, tᖐídírna odpadᛰ, prᛰmyslová აistírna kapalných 
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odpadᛰ აi nové termické metody odstranᆰní a vyu០ití odpadᛰ) a nových ploch pro umístᆰní 
sbᆰrných dvorᛰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.3. Odpadové hospodáᖐství a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek e.2.7.3.v souvislosti s novᆰ navrhovaným komunikaაním systémem (Ji០ní spojka, nájezd na 
dálnici D11) ᖐeᘐit dopravní napojení pᖐekládací stanice tuhého komunálního odpadu a dalᘐích 
aktivit v území  Temeᘐvár

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.3. Odpadové hospodáᖐství a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

e.3. Obაanské vybavení (ve veᖐejném zájmu)

● po០adavek e.3.1.zajistit dᛰslednou ochranu stávajících ploch a zaᖐízení obაanského vybavení, které jsou 
souაástí veᖐejné infrastruktury, tj. slou០ící pro vzdᆰlání a výchovu, tᆰlovýchovu a sport, sociální a 
zdravotní slu០by, kulturu, veᖐejnou správu a ochranu obyvatelstva

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.3.2.vyhodnotit potᖐebu vymezení nových ploch pro obაanskou vybavenost ve veᖐejném 
zájmu nadmístního významu a tyto plochy umísᙐovat zejména ve vazbᆰ na centrum mᆰsta nebo na 
dostateაnᆰ kapacitní dopravní infrastrukturu s dᛰrazem na dostupnost veᖐejnou hromadnou 
dopravou

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.3.3.dalᘐí rozvoj obytných zón podmínit pᖐimᆰᖐenou dostupností obაanské vybavenosti a 
v nových významných zastavitelných plochách pro bydlení vytvoᖐit podmínky pro umístᆰní 
odpovídajícího obაanského vybavení (napᖐ. obchod pro potᖐeby obyvatel daného území, mateᖐská 
ᘐkola, dᛰm s peაovatelskou slu០bou, popᖐípadᆰ dalᘐí sociální აi jiné slu០by)

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.3.4.zajistit podmínky pro rozvoj místních i celomᆰstských zaᖐízení pro kulturu, sport a 
dalᘐí volnoაasové aktivity s preferencí sportovnᆰ rekreaაního vy០ití pro ᘐirᘐí veᖐejnost  resp. 
zabezpeაující potᖐeby vy០ití vᆰtᘐinové აásti populace, která není tᆰlovýchovnᆰ organizovaná

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek e.3.5.respektovat plochu pro výstavbu areálu Hasiაského záchranného sboru  
Královéhradeckého kraje v k.ú. Plaაice vymezenou v rozsahu dle ÚPMHK s vytvoᖐením 
podmínek pro zásahy do vymezených západních a severních oblastí vაetnᆰ zásahu na dopravních 
komunikacích D11 a R35

Splnᆰno. Viz. pᖐíloha ა.1 Tabulka ploch a výkres ა. ა. A.2.1 Hlavní výkres.
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● po០adavek e.3.6. v hlavním rozvojovém smᆰru vymezit plochu pro potᖐeby Hasiაského záchranného 
sboru  Královéhradeckého kraje v rozsahu cca 0,6 – 0,7 ha pro výstavbu dalᘐí poboაné stanice 
po០ární ochrany

Splnᆰno. Viz. pᖐíloha ა.1 Tabulka ploch a výkres ა. ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.3.7.v rámci ploch obაanského vybavení vymezit plochy pro sociální slu០by v souladu 
s usnesením zastupitelstva mᆰsta ა. ZM/2019/1903 v lokalitách v majetku mᆰsta Hradec Králové 
(v k.ú. Kluky, Nový Hradec Králové, Slatina u Hradce Králové, Slezské Pᖐedmᆰstí, Plácky, Kukleny, 
Tᖐebeᘐ, Vᆰkoᘐe) a zajistit jejich územní ochranu pᖐed jiným zpᛰsobem vyu០ití napᖐ. formou 
vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb

Splnᆰno. Viz. pᖐíloha ა.1 Tabulka ploch a výkres ა. ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.3.8.vytvoᖐit podmínky pro vybudování, obnovu a pᖐípadné rozᘐiᖐování hasiაských zbrojnic 
Jednotek Sboru dobrovolných hasiაᛰ mᆰsta Hradec Králové a vytvoᖐit vhodné podmínky k výjezdu 
jejich techniky k zásahᛰm; vymezit plochu pro výstavbu sdru០ené budovy po០ární zbrojnice a 
KMS Bᖐezhrad

Splnᆰno. Viz. pᖐíloha ა.1 Tabulka ploch a výkres ა. ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.3.9.vytvoᖐit podmínky pro vybudování pᖐípadných po០árních nádr០í nebo pro umo០nᆰní 
pᖐístupu tᆰ០ké hasiაské techniky k vodním tokᛰm a vodním plochám jako mo០ným zdrojᛰm po០ární 
vody

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. výkres ა. ა. A.2.1 Hlavní výkres.

e.4. Veᖐejná prostranství

● po០adavek e.4.1.jednoznaაnᆰ definovat a zajistit ochranu ploch stávajících veᖐejných prostranství 
vაetnᆰ významných ploch veᖐejné zelenᆰ proti snahám o jejich zastavᆰní

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek e.4.2.v zastavitelných plochách pro bydlení, rekreaci, obაanské vybavení  anebo smíᘐené 
obytné vytvoᖐit reálné pᖐedpoklady pro splnᆰní podmínky, aby pro ka០dé 2 ha zastavitelné plochy 
byla vymezena související plocha veᖐejného prostranství vაetnᆰ zelenᆰ o výmᆰᖐe 1000 m2, do 
které nebudou zapoაítány pozemní komunikace (viz § 7 odst. 2 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.)

Splnᆰno Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 6. 
Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres. Konkrétní plochy veᖐejných prostranství pro zastavitelné 
plochy nad 2 ha nejsou z dᛰvodu variability územního plánu vymezeny.

f) Po០adavky na ochranu a rozvoj hodnot území

● po០adavek: Podmínky ochrany hodnot území budou vycházet z koncepce uvedené v ZÚR, z územnᆰ 
plánovacích podkladᛰ zejména ÚAP, analýzy hodnot, krajinné analýzy a analýzy prostorové struktury 
provedené v rámci doplᒀujících prᛰzkumᛰ a rozborᛰ a z definování dominant mᆰsta.  

Pᖐi vymezování ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití budou v souladu s § 3 odst. 2 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. 
stanoveny územní podmínky pro ochranu pᖐírodního a kulturního dᆰdictví, civilizaაních, architektonických 
a urbanistických hodnot. 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.
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Po០adavky na ochranu civilizaაních, architektonických a urbanistických hodnot:

● po០adavek f.1.respektovat prostorové uspoᖐádání urbanizovaného území a krajiny, jeho historický 
pᛰdorys, charakter, strukturu a mᆰᖐítko zástavby a sledovat zachování stávajících panoramatických 
pohledᛰ

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 
Hlavní výkres. A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek f.2.stanovit zásady prostorové regulace pro plochy s charakteristickým urbanistickým 
uspoᖐádáním, napᖐ. stanovit minimální podíl zelenᆰ, v souladu s charakterem území stanovit 
maximální pᖐípadnᆰ minimální intenzitu zástavby a maximální výᘐku zástavby

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 
Hlavní výkres. A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek f.3.stanovit podmínky pro územní a prostorovou ochranu urbanisticky hodnotných lokalit, 
architektonicky a historicky významných areálᛰ, souborᛰ a staveb, památek místního významu, 
stavebních dominant a významných vyhlídkových bodᛰ

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 
Hlavní výkres. A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek f.4.provᆰᖐit potᖐebu vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 
které mᛰ០e vypracovávat architektonickou აást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt  
(zejména nemovité kulturní památky, objekty architektonicky hodnotné), v pᖐípadᆰ potᖐeby 
vymezit stavby nezpᛰsobilé pro zkrácené stavební ᖐízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona 
popᖐípadᆰ stavby, kde podmínkou pro realizaci bude konání architektonické soutᆰ០e

Splnᆰno აásteაnᆰ. Po០adavek na vymezení staveb, u kterých bude realizace podmínᆰna konáním 
architektonické soutᆰ០e, neodpovídá úაelu a podrobnosti územního plánu.

● po០adavek f.5.stanovit podmínky pro umísᙐování staveb pro reklamu a reklamní zaᖐízení, nadzemních 
vedení a zaᖐízení technické infrastruktury a podmínky pro umísᙐování staveb v nezastavᆰném území

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 
Hlavní výkres. A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek f.6.provᆰᖐit mo០nosti regulace heren na území mᆰsta s ohledem na ochranu hodnot území

Nesplnᆰno. Jedná se o podrobnost neodpovídající územnímu plánu.

● po០adavek f.7.chránit historickou cestní síᙐ jako základní prvek struktury kulturní krajiny, zajistit 
prᛰchodnost zastavᆰným i nezastavᆰným územím

Splnᆰno. Viz. kapitola územního plánu 4.3.4. Pᆰᘐí doprava, 4.3.5. Cyklistická doprava a výkres A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

Po០adavky na ochranu kulturních hodnot:

● po០adavek f.9.zajistit územní ochranu nemovitých kulturních památek (budov i pozemkᛰ) vაetnᆰ 
národní kulturní památky (budovy Muzea Východních Ⴠech), mᆰstské památkové rezervace vაetnᆰ 
jejího ochranného pásma a mᆰstské památkové zóny a stanovit podmínky – regulativy zajiᘐᙐující 
ochranu jejich kulturních hodnot
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Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 
Hlavní výkres. A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek f.10.stanovit podmínky ochrany území s archeologickými nálezy a podmínky ochrany míst 
piety (hᖐbitovᛰ)

Nesplnᆰno. Jedná se o podrobnost neodpovídající územnímu plánu. Stanovují jiné právní pᖐedpisy.

Po០adavky na ochranu pᖐírodních hodnot:

● po០adavek f.11.stanovit podmínky ochrany pᖐírodních prvkᛰ urbanizovaného území s cílem chránit 
nezastavᆰné plochy zelenᆰ pᖐed extenzivním stavebním rozvojem, zajistit ochranu dalᘐích cenných 
lokalit identifikovaných v biologických prᛰzkumech

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a 5.5. Územní systém ekologické 
stability a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek f.12.zajistit územní ochranu prvkᛰ podléhajících zákonné ochranᆰ: pᖐírodních památek Na 
Plachtᆰ 1, Na Plachtᆰ 2, Roudniაka a Datlík, U císaᖐské studánky, Ⴠerná stráᒀ,  Sítovka a U Sítovky 
vაetnᆰ jejich ochranných pásem, pᖐírodního parku Orlice, evropsky významných lokalit zaᖐazených 
do soustavy NATURA 2000: CZ 0524049 Orlice a Labe, CZ 0523006 Piletický a Librantický potok, 
CZ 0523010 Na Plachtᆰ a CZ 0523266 Slatinná louka u Roudniაky, ÚSES, lokalit s dolo០eným 
výskytem zvláᘐtᆰ chránᆰných druhᛰ rostlin a ០ivoაichᛰ, památných stromᛰ, významných krajinných 
prvkᛰ jako jsou lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky atd.

Splnᆰno. Viz. viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a 
výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek f.13.preferovat vyu០ití transformaაních a pᖐestavbových území v zastavᆰném území (napᖐ. 
ploch brownfields a dalᘐích míst vhodných k pᖐestavbᆰ) pᖐed expanzí mᆰsta do krajiny

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 
Hlavní výkres. A.2.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek f.14.chránit hodnoty krajinného rázu pᖐed naruᘐováním pohledového kontextu necitlivými 
dopady zástavby a úbytkem ploch zelenᆰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a 5..5. Územní systém ekologické 
stability a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek f.15.respektovat a nadále podporovat pestrost krajiny a pᖐírodních podmínek území mᆰsta

Splnᆰno. Viz. kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek f.16.zajistit ochranu nivy ᖐek Labe a Orlice vytváᖐející jednu ze základních pᖐirozených a 
krajinotvorných dominant území

Splnᆰno. Viz. kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek f.17.chránit a rozvíjet systém pᖐímᆰstských lesᛰ a ostatních ploch zelenᆰ

Splnᆰno. Viz. kapitola územního plánu 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.
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● po០adavek f.18.zajistit ochranné podmínky pro plnᆰní funkcí lesa v pᖐímᆰstských rekreaაních oblastech 
zejména v chatových osadách v lesním prostᖐedí v k.ú. Kluky, Roudniაka a Svinary

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny, 6. 
Stanovení podmínek vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 
Koncepce uspoᖐádání krajiny.

g) Po០adavky na veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení a asanace

● po០adavek V ÚPHK projektant provᆰᖐí potᖐebu vymezení ploch respektive pozemkᛰ a staveb pro veᖐejnᆰ 
prospᆰᘐné stavby a pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení a pro asanace. 

Ve výkresu veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení a asanací je tᖐeba zaᖐazení 
do jednotlivých kategorií graficky odliᘐit. 

U veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, pro které bude potᖐeba zᖐídit 
pᖐedkupní právo, bude uvedeno: katastrální území, parcelní აísla dotაených pozemkᛰ a v აí 
prospᆰch má být pᖐedkupní právo vlo០eno (pro mᆰsto, kraj nebo ჀR). Pᖐed vydáním ÚPHK bude 
provedena aktualizace tᆰchto údajᛰ. Souაasnᆰ bude veᖐejný zájem opravᒀující k vymezení tᆰchto 
ploch ᖐádnᆰ zdᛰvodnᆰn v odᛰvodnᆰní ÚPHK. 

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 7.Vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, veᖐejnᆰ prospᆰᘐných 
opatᖐení výkres ა.A.3 výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a opatᖐení.

Ze ZÚR vyplynuly následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení, které budou 
pᖐevzaty, zpᖐesnᆰny a územnᆰ koordinovány v ÚPHK (viz kapitola a.2.4.):

Dopravní infrastruktura

● po០adavek DZ2: koridor pro ០elezniაní dopravu Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ, kde je 
navrhována optimalizace a zdvoukolejnᆰní tratᆰ ა. 031 spojená se zvýᘐením traᙐové rychlosti na 
min. 120 km/hod vაetnᆰ odstranᆰní míst s omezenou propustností v uzlu HK - pᖐevzato z PÚR

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS1:  koridor pro stavbu dálnice D11 v úseku (Vlაkovice) Hradec Králové – Smiᖐice – Jaromᆰᖐ  
(300 m) – pᖐevzato z PÚR

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS2:  koridor pro stavbu rychlostní silnice R35 v úseku Úlibice – Hradec Králové  – pᖐevzato  
z PÚR

Nesplnᆰno. Koridor nevymezen, netýká se správního území mᆰsta Hradec Králové.

● po០adavek DS10:koridor pro stavbu silnice I/35 v úseku mezi dálniაní kᖐi០ovatkou Plotiᘐtᆰ n.L. a 
stávající okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS12: koridor pro stavbu silnice propojující dneᘐní silnice I/11 a I/37, tzv. Ji០ní spojka 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS32: koridor pro stavbu silnice II/308 – pᖐelo០ka ul. Kladská mimo zástavbu mᆰstské აásti 
Slatiny 
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS44: koridor pro pᖐelo០ku silnice II/324 Stᆰ០ery – Hradec Králové (pouze v pᖐípadᆰ, ០e bude 
dotაeno správní území mᆰsta) 

Splnᆰno. Vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniაní, viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní 
doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek DS54: koridor pro stavbu silnice II/635  - pᖐelo០ka silnice I/35 v souvislosti s výstavbou R35  

Splnᆰno. Vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniაní, viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní 
doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

Technická infrastruktura 

● po០adavek TE2 a TT2:  koridor pro stavbu nadzemního vedení  2x110 kV Librantice – Svinary – Slezské 
Pᖐedmᆰstí a plocha pro TR 110/35 kV HK - Východ.  

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií, 7. Vymezení veᖐejnᆰ 
prospᆰᘐných staveb a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení a výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury, 
A.3 Výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a opatᖐení.

● po០adavek ÚSES regionálního a nadregionálního významu  

biocentrum nadregionálního významu:     11 Vysoké Chvojno
biokoridor nadregionálního významu:  K 73 V,N Toky a okolí ᖐek Labe (ní០e od soutoku s Orlicí) a 

Orlice a K 73 B pᖐi ji០ním okraji mᆰsta v k.ú. Kluky a Nový 
Hradec Králové

biocentra regionálního významu:  973 Meandry Orlice 
982 Správაice,, 
1760 Niva u Tᖐebᘐe 
1761 Hradecká Orlice
H092 Ouliᘐtᆰ

biokoridory regionálního významu: RK 1265 a RK 1266 Tok a okolí ᖐeky Labe (po 
soutok s Orlicí), 
RK 1278, RK 1279 a RK 1280 pᖐi ji០ním okraji mᆰsta v k.ú. 
Bᖐezhrad, Plaაice, Roudniაka, Kluky, Nový Hradec Králové, 
RK H055 pᖐi severovýchodním okraji mᆰsta v k.ú. Slatina u 
Hradce Králové a Piletice

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek Dále bude vymezen koridor pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐnou stavbu pᖐelo០ky silnice I/11 tzv. Severní 
tangentu.   

Splnᆰno. Viz. kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

h) Dalᘐí po០adavky vyplývající ze zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ (napᖐíklad po០adavky na ochranu 
veᖐejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpeაnosti státu, ochrany lo០isek nerostných 
surovin, geologické stavby území, ochrany pᖐed povodnᆰmi a jinými rizikovými pᖐírodními 
jevy)

h.1. Ochrana veᖐejného zdraví
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● po០adavek V souladu s po០adavky zákona ა. 258/2000 Sb., o ochranᆰ veᖐejného zdraví, v platném znᆰní 
a naᖐízení vlády ა. 148/2006 Sb., o ochranᆰ zdraví pᖐed nepᖐíznivými úაinky hluku a vibrací bude 
v ÚPHK vyhodnocena míra zátᆰ០e obyvatelstva rizikovými faktory ០ivotního prostᖐedí, zejména se 
zamᆰᖐením na problematiku hluku a kvality ovzduᘐí. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz. výkres ა. B.1 Koordinaაní výkres.

Z hlediska ochrany zástavby zejména pak obytné zástavby pᖐed nadmᆰrnou hlukovou zátᆰ០í se stanovují 
tyto po០adavky:

● po០adavek h.1.1.zastavitelné plochy a plochy pᖐestavby, kde bude mo០né umístit objekty a zaᖐízení, 
které podléhají ochranᆰ pᖐed nadlimitním hlukem z dopravy,  situovat mimo území, u nich០ bude 
pᖐedpoklad zasa០ení nadlimitními hladinami hluku, pᖐípadnᆰ v tᆰchto územích stanovit podmínᆰnᆰ 
pᖐípustné vyu០ití ploch, které bude zaruაovat nepᖐekroაení limitních hladin hluku v chránᆰných 
venkovních prostorech (týká se zejména návrhu nové obytné zástavby v blízkosti drá០ního tᆰlesa a 
dálnice D11, silnic I.tᖐídy, kde by byla podmínkou umístᆰní pᖐípadná po០adovaná opatᖐení ke 
sní០ení negativních vlivᛰ dopravy)

Splnᆰno v maximální mo០né míᖐe. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, pᖐíloha ა.1 –
Tabulka ploch a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek h.1.2.ᖐeᘐit ochranu zastavᆰného území proti negativním vlivᛰm z dopravy napᖐ. formou 

vymezení ploch izolaაní zelenᆰ აi jinými protihlukovými opatᖐeními

Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz kapitoly územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkresy 
A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny. Koncept ÚPHK neᖐeᘐí ochranu zastavᆰného 
území standardnᆰ vymezením ploch izolaაní zelenᆰ. Dle konkrétní lokality je navr០eno nejvhodnᆰjᘐí 
ᖐeᘐení. Návrh umístᆰní protihlukových opatᖐení vyplývá z jiných právních pᖐedpisᛰ.  

● po០adavek h.2.Civilní ochrana 

V souladu s po០adavky zákona ა. 133/1985 Sb., o po០ární ochranᆰ, v platném znᆰní a s po០adavky na 
vytváᖐení pᖐedpokladᛰ pro zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje území bude vyhodnocen dopad 
rozvojových zámᆰrᛰ na vytváᖐení podmínek stability a bezpeაnosti obyvatel regionu ve vazbᆰ na 
rozvoj a modernizaci prvkᛰ bezpeაnosti území.  Pro rozvojové lokality je nutné poაítat se 
zajiᘐtᆰním dostateაné kapacity po០ární vody dle pᖐísluᘐné ჀSN a ᖐeᘐit odpovídající dopravní 
napojení zajiᘐᙐující pᖐíjezd po០ární techniky.

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. viz kapitola odᛰvodnᆰní H.4.4.7 Návrh ᖐeᘐení civilní 
ochrany, krizového ᖐízení a po០ární bezpeაnosti k územnímu plánu Hradec Králové a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek Z hlediska ochrany zájmᛰ civilní ochrany budou v ÚPHK ve smyslu § 20 vyhláᘐky                ა. 
380/2002 Sb., k pᖐípravᆰ a provádᆰní úkolᛰ ochrany obyvatelstva vymezeny plochy pro potᖐeby 
ochrany území pᖐed prᛰchodem záplavové  vlny vzniklé zvláᘐtní povodní pod vodním dílem Rozkoᘐ, 
zón havarijního plánování, ukrytí obyvatelstva v dᛰsledku mimoᖐádné události, evakuace 
obyvatelstva a jeho ubytování, skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
vyvezení a uskladnᆰní nebezpeაných látek do bezpeაné vzdálenosti tak, aby nebylo ohro០eno 
obyvatelstvo mᆰsta, záchranných, likvidaაních a obnovovacích prací pro odstranᆰní nebo sní០ení 
ᘐkodlivých úაinkᛰ kontaminace, vzniklých pᖐi mimoᖐádné události, ochrany pᖐed vlivy 
nebezpeაných látek skladovaných v území, nouzového zásobování obyvatelstva vodou a 
elektrickou energií

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. viz kapitola odᛰvodnᆰní H.4.4.7 Návrh ᖐeᘐení civilní 
ochrany, krizového ᖐízení a po០ární bezpeაnosti k územnímu plánu Hradec Králové a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek h.3.Obrana a bezpeაnost státu
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V souladu s po០adavky zákona ა. 222/1999 Sb., o zajiᘐᙐování obrany ჀR, v platném znᆰní  a zákona 
ა. 219/2000 Sb., o majetku ჀR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znᆰní budou 
respektována ochranná pásma radiových zabezpeაovacích zaᖐízení, letecké koridory a jejich 
ochranná pásma, zájmová území pro stavby a zaᖐízení potᖐebná k zajiᘐtᆰní obrany ჀR. 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. viz kapitola odᛰvodnᆰní H.4.4.7 Návrh ᖐeᘐení civilní 
ochrany, krizového ᖐízení a po០ární bezpeაnosti k územnímu plánu Hradec Králové a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek h.4.Ochrana lo០isek nerostných surovin, geologické stavby území

V souladu s po០adavky zákona ა. 44/1998 Sb., o ochranᆰ a vyu០ití nerostného bohatství, v platném 
znᆰní budou respektována chránᆰná lo០isková území a nebude ohro០ena vytᆰ០itelnost vᘐech zásob 
výhradních lo០isek nerostných surovin, budou respektovány specifické podmínky týkající se 
dobývacích prostorᛰ, sesuvných území a dalᘐích geologických jevᛰ území

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3 Urbanistická koncepce, 5.9 Dobývání nerostᛰ a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek h.5.Ochrana pᖐed povodnᆰmi a jinými rizikovými pᖐírodními jevy 

V souladu s po០adavky zákona ა. 254/2001 Sb., o vodách a o zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ (vodní 
zákon), v platném znᆰní budou respektovány povodᒀové plány a krizové plány mᆰsta a kraje. 

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 58. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek h.5.1.Jako podklad pro zpracování oblasti vodního hospodáᖐství  - აásti ochrany pᖐed 
povodnᆰmi a dalᘐími ᘐkodlivými úაinky vod (sucho a nadmᆰrná vodní eroze) pou០ít zejména Plán 
oblasti povodí Horního a Stᖐedního Labe, schválený usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje ა. ZK/10/662/2009 ze dne 02.12.2009, v aktualizovaném znᆰní

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8 Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek h.5.2.u vodních tokᛰ vycházet z vyhláᘐky ა.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních tokᛰ a zpᛰsob provádᆰní აinností souvisejících se správou vodních tokᛰ, ve 
znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5.Koncepce uspoᖐádání krajiny a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek h.5.3.ᖐeᘐení ÚPHK bude respektovat vyhláᘐená ochranná pásma vodních zdrojᛰ

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.4.1. Zásobování území vodou a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek h.5.4.na základᆰ opatᖐení  stanovených  ve schváleném  Plánu oblasti povodí Horního a 
Stᖐedního Labe a stanovených záplavových území vytvoᖐit pᖐedpoklady pro ochranu území 
protipovodᒀovými a protierozními opatᖐeními a navrhnout zásady pro ochranu pᖐed povodnᆰmi 
v koordinaci s koncepcí protipovodᒀové ochrany Královéhradeckého kraje

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.7. Protierozní opatᖐení a 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a 
podpora retence vody v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek h.5.5.v souladu s vládním dokumentem Strategie ochrany pᖐed povodnᆰmi pro území Ⴠeské 
republiky, schváleným usnesením vlády Ⴠeské republiky ა. 382 ze dne 19.04.2000, a na základᆰ 
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aktuálních poznatkᛰ (povodnᆰ 2002) navrhnout vhodný zpᛰsob vyu០ívání  ploch v záplavových 
územích a ploch v územích, která jsou, dle dostupných podkladᛰ vodoprávních úᖐadᛰ a správcᛰ 
vodních tokᛰ, ohro០ena povodnᆰmi

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek h.5.6.v rámci koncepce odvodnᆰní urbanizovaných území vytvoᖐit pᖐedpoklady pro 
hospodaᖐení se srá០kovými vodami umo០ᒀující jejich zadr០ování, zasakování i pᖐímé vyu០ívání -
pᖐi návrhu koncepce hospodaᖐení se srá០kovými vodami vyu០ít závᆰrᛰ Studie odtokových pomᆰrᛰ 
mᆰsta Hradec Králové (zpracovatel firma DHI a.s. Praha)

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 2.4. Dalᘐí po០adavky na 
rozvoj území mᆰsta Hradce Králové, 4.4.2. Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

● po០adavek h.5.7.vymezit lokality vhodné pro umᆰlou akumulaci povrchových vod pro úაely 
kompenzace dopadu klimatické zmᆰny jako ochranu pᖐed dalᘐími ᘐkodlivými úაinky vod, tj. pᖐed 
negativními úაinky sucha – pᖐi tom vyu០ít závᆰrᛰ Studie odtokových pomᆰrᛰ mᆰsta Hradec Králové 
(zpracovatel firma DHI a.s. Praha)

Nesplnᆰno. Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod se na 
území mᆰsta Hradce Králové nenacházejí. Jsou navr០eny suché retenაní nádr០e – viz kapitola územního 
plánu 6.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek h.5.8.vytvoᖐit pᖐedpoklady k optimalizaci vodního re០imu krajiny, ke zvýᘐení její retenაní 
schopnosti a k ochranᆰ proti nadmᆰrné vodní erozi pᖐírodᆰ blízkým zpᛰsobem (pᖐirozené rozlivy, 
poldry), zejména umo០nᆰním revitalizace nevhodnᆰ upravených vodních tokᛰ, nevhodných 
odvodnᆰní a jiných zásahᛰ negativnᆰ ovlivᒀujících vodní re០im v krajinᆰ. Pro sní០ení výskytu 
negativních vlivᛰ vodní eroze a omezování negativních dᛰsledkᛰ povrchového odtoku vody 
navrhnout zasakovací pásy, prᛰlehy, obnovu retenაních prostor – pᖐi tom vyu០ít závᆰrᛰ Studie 
odtokových pomᆰrᛰ mᆰsta Hradec Králové (zpracovatel firma DHI a.s. Praha)

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 6.7. Protierozní opatᖐení a 
5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek h.5.9.vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísᙐovat do nich veᖐejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimeაných a zvláᘐᙐ odᛰvodnᆰných pᖐípadech (zejména pokud by 
vymezení zastavitelných ploch jinde bylo v kolizi s ostatními veᖐejnými zájmy)

Splnᆰno აásteაnᆰ. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné 
infrastruktury,  a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.5. koncepce technické infrastruktury.
Zastavitelná území jsou v záplavovém území vymezena výjimeაnᆰ, a to pouze v povodí tᆰch 
vodních tokᛰ, kde je souაasnᆰ navr០ena protipovodᒀová ochrana v území, která po své realizaci 
umo០ní vyu០ití tᆰchto ploch.

● po០adavek h.6. Ochrana ZPF a PUPFL

V souladu s po០adavky zákona ა. 334/1992 Sb., o ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, v platném 
znᆰní budou respektovány zásady ochrany ZPF, spoაívající v pᖐednostním vyu០ívání pro 
nezemᆰdᆰlské úაely nezemᆰdᆰlské pᛰdy zejména nezastavᆰných a nedostateაnᆰ vyu០itých 
pozemkᛰ v zastavᆰném území, stavebních proluk nebo ploch získaných zboᖐením do០ilých budov a 
zaᖐízení. V pᖐípadᆰ vymezování zastavitelných ploch na zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ je nutné co nejménᆰ 
naruᘐovat organizaci a obhospodaᖐování pᛰdy a pro zámᆰry odnímat jen nejnutnᆰjᘐí plochu. Pᖐi 
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vymezování liniových staveb veᖐejné infrastruktury je nutné mít na zᖐeteli minimalizaci zásahᛰ do 
organizace obhospodaᖐování ZPF.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury, 
4.4.  Koncepce technické infrastruktury a výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek: V souladu s po០adavky zákona ა. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znᆰní budou 
respektovány 

zásady ochrany lesního pᛰdního fondu  spoაívající v pᖐednostním vyu០ívání pro nelesní úაely 
pozemkᛰ ménᆰ významných z hlediska plnᆰní funkcí lesa,  a aby bylo co nejménᆰ naruᘐeno 
hospodaᖐení v lese a plnᆰní funkcí lesa, aby nedocházelo k nevhodnému dᆰlení lesa, k naruᘐování 
sítᆰ lesních cest, meliorací a hrazení bystᖐin v lesích a jiných zaᖐízení slou០ících lesnímu 
hospodáᖐství. Vymezování pozemních komunikací v lese je mo០né za podmínky, ០e nedojde ke 
zvýᘐenému ohro០ení lesa zejména vᆰtrem a vodní erozí.  

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek: V pᖐípadᆰ záboru zemᆰdᆰlské pᛰdy აi lesní pᛰdy je nutno provést vyhodnocení 

pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na ZPF a PUPFL, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
mo០ným ᖐeᘐením a zdᛰvodnit proა je navrhované ᖐeᘐení nejvýhodnᆰjᘐí. Je nutné vyhodnotit a 
zdᛰvodnit jak zastavitelné plochy novᆰ vymezované, tak i plochy pᖐebírané (nerealizované 
lokality) z ÚPMHK vაetnᆰ zmᆰn. Ve vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení 
na ZPF budou jasnᆰ popsány a identifikovány lokality se zemᆰdᆰlskou pᛰdou, které byly pᖐevzaty 
z dosud platného ÚPMHK a jeho zmᆰn a samostatnᆰ vyhodnoceny a graficky zobrazeny nové 
lokality, na kterých bude navrhována zmᆰna funkაního vyu០ití zemᆰdᆰlské pᛰdy (pᖐitom bude 
respektován po០adavek obecné ochrany zemᆰdᆰlské pᛰdy a zastavitelné plochy vymezovat 
pᖐednostnᆰ do lokalit s ni០ᘐím stupnᆰm ochrany pᛰdy). V pᖐípadᆰ upᖐednostnᆰní zaᖐazení 
pᖐebíraných lokalit, ke kterým byl v ÚPMHK udᆰlen souhlas dle § 5 cit. zákona ა. 334/1992 Sb., 
pᖐed plochami novᆰ navrhovanými, je tᖐeba tuto skuteაnost v ÚPHK odᛰvodnit, zejména pokud 
jde o plochy s nejvyᘐᘐí tᖐídou ochrany zemᆰdᆰlské pᛰdy

Splnᆰno. Viz kapitola Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský pᛰdní 
fond a pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa a výkres B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu. 

● po០adavek: ÚPHK bude respektovat dalᘐí obecné po០adavky na ochranu ostatních veᖐejných zájmᛰ 
vyplývající  ze zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ zejména na úseku ០ivotního prostᖐedí, na úseku 
dopravy, památkové péაe a hospodaᖐení s energiemi

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 4. Koncepce veᖐejné infrastruktury, 5. 
Koncepce uspoᖐádání krajiny a výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny, A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury, A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

i) Po០adavky a pokyny pro ᖐeᘐení hlavních stᖐetᛰ zájmᛰ a problémᛰ v území

i.1.   PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ

● po០adavek i.1.1.v souladu se soudobými trendy v územním plánování redukovat mno០ství jednotlivých 
typᛰ funkაních ploch oproti platnému ÚPMHK za úაelem vᆰtᘐí funkაní variability vyu០ití území

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.1.2.namísto striktnᆰ funkაního zónování klást dᛰraz také na strukturu mᆰsta, jeho 
urbanistické a architektonické hodnoty
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Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.1.3.funkაní regulaci neoddᆰlitelnᆰ propojit s ploᘐnou a prostorovou regulací

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.1.4.pᖐi návrhu nových zastavitelných ploch respektovat krajinný ráz, stávající hodnotné  
krajinné prvky, dále respektovat prvky systému zelenᆰ a územního systému ekologické stability

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a 
výkresy ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek i.1.5.rozᘐíᖐit vymezení smíᘐených ploch v centrální zónᆰ mᆰsta a umo០nit tak variabilní 
vyu០ití území

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.1.6.podpoᖐit podnikatelské a investorské aktivity ve mᆰstᆰ - navrhnout vhodné umístᆰní 
nových ploch výroby a skladování, obytných, sportovních a komerაních ploch vzhledem 
k po០adavkᛰm na budoucí rozvoj mᆰsta

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek i.1.7.navrhnout funkაní plochy zelenᆰ v severozápadní აásti mᆰsta jako protiváhu 
rozsáhlých ploch zelenᆰ v jihovýchodní აásti mᆰsta

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a 
výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek i.1.8.vytipovat plochy brownfieldᛰ k pᖐestavbám, pᖐíp. revitalizacím

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.1.9.provᆰᖐit reálné mo០nosti pᖐestavby chatových a zahrádkáᖐských osad v tᆰsné blízkosti
mᆰstského centra

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.1.10.zabránit rozᘐiᖐování chatových osad na lesních pozemcích a stanovit re០im pro dalᘐí 
existenci stávajících chat na lesních pozemcích

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.1.11.navrhnout lokality pro výstavbu pᖐírodních rekreaაních volnoაasových areálᛰ na 
okrajích mᆰsta
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Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres.

i.2.    PLOᘀNÉ A PROSTOROVÉ USPOᖀÁDÁNÍ 

● po០adavek i.2.1.zalo០it nový komplexní systém ploᘐné a prostorové regulace za úაelem podpory 
mᆰstotvorné úlohy územního plánu

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.2.2.vytvoᖐit podmínky pro vznik nových a navrhnout funkაní a prostorovou regulaci pro 
០ádoucí rozvoj stávajících lokálních center

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.2.3. vytvoᖐit reálné pᖐedpoklady pro vymezování nových veᖐejných prostranství ve 
stávajících a navr០ených zastavitelných plochách

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres.

● po០adavek i.2.4.provᆰᖐit mo០nosti prolomení stávající dominantní prostorové a funkაní bariéry 
(neprostupné areály) poblí០ ០elezniაních tratí v severní, severovýchodní a v severozápadní აásti 
mᆰsta

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres ა. A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.2.5.urbanisticky odpovídajícím zpᛰsobem zakonაit vyznᆰní mᆰstských kompoziაních os ve 
smᆰru od centra k perifériím (napᖐ. Pospíᘐilova, Goაárova a Beneᘐova tᖐída)

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.2.6.provᆰᖐit reálné mo០nosti zmᆰny stávajícího nevhodného typu zástavby podél ji០ní a 
východní აásti mᆰstského okruhu na mᆰstotvornᆰjᘐí a koncentrovanᆰjᘐí typ zástavby

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.2.Urbanistická koncepce.

● po០adavek i.2.7.propojit omezenᆰ prostupná území

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.2.Urbanistická koncepce, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.2.8.provᆰᖐit mo០nosti ᖐeᘐení prostorových dominant negativnᆰ pᛰsobících na okolí

Splnᆰno. Viz. Kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres, 
A.2.2.Urbanistická koncepce.
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i.3.     DOPRAVA 

i.3.1.  Automobilová doprava 

● po០adavek i.3.1.1.ᖐeᘐit napojení mᆰsta na dálnici D11, rychlostní silnici R35 – pokyny pro ᖐeᘐení jsou 
uvedeny v kapitole e.1.1.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.2.ᖐeᘐit koridor pro Ji០ní spojku a Severní tangentu – pokyny pro ᖐeᘐení jsou uvedeny 
v kapitole e.1.1.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.3.provᆰᖐit potᖐebnost koridoru pro silniაní spojku mezi I/37 (mimoúrovᒀovou 
kᖐi០ovatku Bᖐezhrad) a III/29810 (Tᖐebeᘐskou radiálou) ji០nᆰ od აistírny odpadních vod Hradec 
Králové

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.4.ᖐeᘐit napojení აástí mᆰsta severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020 (Plotiᘐtᆰ, Plácky, 
Vᆰkoᘐe, Pouchov, letiᘐtᆰ, skladiᘐtní oblasti, Pouchov) na nadᖐazenou silniაní síᙐ zejména 
zlepᘐení souაasného napojení na II. mᆰstský okruh, napojení na silnici I/11 a I/33

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.5.vymezit koridor pro pᖐelo០ku silnice II/308

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.6.vytvoᖐit podmínky pro zvýᘐení kapacity kᖐi០ovatek na II. mᆰstském okruhu ve vazbᆰ 
na pᖐedpokládaný rozvoj vnᆰjᘐí silniაní sítᆰ a kapacity a funkაnost základního komunikaაního 
systému mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury a kapitola 4.3.2 Silniაní doprava.

● po០adavek i.3.1.7.navrhnout zmᆰnu funkce (provozního re០imu) I. mᆰstského okruhu a pᖐipravit 
podmínky pro zklidnᆰní úseku mezi Diviᘐovou a Mosteckou ulicí, pᖐestavbu kᖐi០ovatky u 
Krajského soudu, pᖐestavbu kᖐi០ovatky Komenského – Ignáta Hermanna

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, výkresy A.2.1 
Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury a kapitola D.5.3.2 Silniაní doprava.

● po០adavek i.3.1.8. provᆰᖐit návrh paralelního propojení Pra០ské tᖐídy a Koutníkovy ulice západnᆰ od 
០el. stanice Hradec Králové - hlavní nádra០í
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.9. ᖐeᘐit dopravní napojení lokality Temeᘐvár, napojení Beneᘐovy tᖐídy na II. mᆰstský 
okruh, Pra០ské a Vᆰkoᘐské radiály (mj. podjezdné výᘐky) na základní komunikaაní systém mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.1.10.vytvoᖐit podmínky pro odpovídající kᖐí០ení pozemních komunikací a ០elezniაních 
tratí  vაetnᆰ optimalizace poაtu pᖐejezdᛰ a ᖐeᘐení  Kuklenského podjezdu)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury a kapitola 4.3.2 Silniაní doprava.

● po០adavek i.3.1.1ᖐeᘐit lokální dopravní závady stávajícího komunikaაního systému mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury a kapitola 4.3.2 Silniაní doprava.

i.3.2.   ័elezniაní doprava

● po០adavek i.3.2.1.zajistit koridor pro budoucí mo០né zdvoukolejnᆰní ០elezniაní trati Hradec Králové –
Stéblová (Pardubice)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.6 ័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres a A.2.4 
Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.2.2.provᆰᖐit vhodnost a pᖐípadnᆰ zajistit územnᆰ technické podmínky pro výhledové 
zᖐízení mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy na principu tram-train (stavební úpravy 
០elezniაní stanice Hradec Králové hlavní nádra០í, elektrizace ០elezniაní trati ა. 041 v úseku 
Hradec Králové – Vᘐestary, radiální tratᆰ zaústᆰné do ០elezniაní stanice Hradec Králové hlavní 
nádra០í), nových kolejových úsekᛰ na bázi tramvajových tratí ve smᆰru k letiᘐti

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava a výkresy ა. A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

i.3.3.   Letecká doprava

● po០adavek i.3.3.1.preferovat vyu០ití letiᘐtᆰ (veᖐejné i neveᖐejné აásti) jako výrazného mᆰstského 
elementu v souladu s kapitolou e.1.3.

Splnᆰno. Viz. územního plánu 4.3.7. Letecká doprava a výkres ა. A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce 
dopravní infrastruktury.

i.3.4.   Hromadná doprava

● po០adavek i.3.4.1.vytváᖐet podmínky pro preferenci MHD v centrálních აástech mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava, výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury a kapitoly 
4.3.2 Silniაní doprava, 4.3.3 Veᖐejná hromadná doprava a 4.3.7 ័elezniაní doprava.
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● po០adavek i.3.4.2.navrhnout obsluhu nových lokalit obytné zástavby MHD (napᖐ. Plachta, Tᖐebeᘐ) a 
zastavitelných ploch

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.1 Silniაní doprava, 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava a výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.4.3.navrhnout zapojení ០elezniაní dopravy do systému mᆰstské a pᖐímᆰstské dopravy

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 ័elezniაní doprava a 
výkresy A.2.1 Hlavní výkres,  A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.4.4.  vytvoᖐit podmínky pro integraci MHD s regionálními autobusovými linkami

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitoly územního plánu 4.3.2 Veᖐejná hromadná doprava, 4.3.6 
័elezniაní doprava a výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

i.3.5.   Pᆰᘐí a cyklistická doprava

● po០adavek i.3.5.1.navrhnout dalᘐí úseky pᆰᘐích zón a veᖐejných prostranství 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitoly územního plánu 4.3.4 Pᆰᘐí doprava, 4.3.5 Cyklistická 
doprava a výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.5.2. zajistit pᖐesah cyklodopravy také mimo území mᆰsta a návaznost na regionální a 
nadregionální systém cyklostezek a cyklotras

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.5 Cyklistická doprava a 
výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.5.3.vytvoᖐit podmínky pro dobudování chybᆰjících úsekᛰ systému cyklostezek a 
cyklotras a  vᆰtᘐí preferenci cyklistické dopravy ve vybraných აástech mᆰsta

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.5 Cyklistická doprava a 
výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.5.4.vytvoᖐit podmínky pro zvᆰtᘐení významu cyklistické dopravy v dopravním provozu

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.5 Cyklistická doprava a
výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.5.5.vytvoᖐit podmínky ke zvýᘐení bezpeაnosti cyklistického provozu 

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ územnímu plánu. Viz kapitola územního plánu 4.3.5 Cyklistická doprava a 
výkres A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury.

● po០adavek i.3.5.6.navrhnout lokality pro hromadná parkoviᘐtᆰ jízdních kol

Nesplnᆰno, po០adavek je mimo náplᒀ územního plánu.

i.3.6.   Doprava v klidu

● po០adavek i.3.6.1.ᖐeᘐit dopravu v klidu s ohledem na územní podmínky jednotlivých აástí mᆰsta, 
zejména v Mᆰstské památkové rezervaci a v nejproblematiაtᆰjᘐích lokalitách (areál fakultní 
nemocnice, prostor kolem Riegrova nám., აásti sídliᘐtᆰ na Moravském pᖐedmᆰstí, atd.)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury a kapitola D.5.3.4 Doprava v klidu.

● po០adavek i.3.6.2.navrhnout lokality pro umístᆰní parkovacích domᛰ v oblastech s nejvᆰtᘐím deficitem 
parkovacích stání
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury a kapitola D.5.3.4 Doprava v klidu.

● po០adavek i.3.6.3.vytvoᖐit vzájemnᆰ propojený systém záchytných parkoviᘐᙐ P+R („zaparkuj a jeჰ) a 
MHD,  pᖐípadnᆰ P+G („zaparkuj a jdi“), P+B („zaparkuj a pokraაuj na kole“),

Splnᆰno. Viz kapitoly územního plánu 4.3.3 Doprava v klidu, 5.3.4 Pᆰᘐí doprava a výkres A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury.

i.4.  ODKANALIZOVÁNÍ

● po០adavek i.4.1.po០adovat vhodné hospodaᖐení s deᘐᙐovými vodami (zasakování, retence a zpᆰtné 
vyu០ití jako u០itkové vody) a souაasnᆰ stávající kanalizaაní síᙐ modernizovat v souladu 
s Generelem kanalizace Hradec Králové a Studií odtokových pomᆰrᛰ Hradec Králové

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 2.4. Dalᘐí po០adavky na rozvoj území mᆰsta Hradce Králové, 4.4.2. 
Odkanalizování území a výkres A.2.5 Koncepce technické infrastruktury.

i.5.   ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

● po០adavek i..5.1.v souvislosti s rozvojem mᆰsta vytvoᖐit podmínky pro napojení dalᘐích lokalit na 
centrální zásobování teplem

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.6. Zásobování území teplem a výkres A.2.5 Koncepce technické 
infrastruktury.

i.6.   SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

● po០adavek i.6.1.vymezit koridory pro venkovní vedení 110 kV vაetnᆰ potᖐebných ploch pro výstavbu 
transformoven 110/35 kV pro posílení distribuაní soustavy v západní a východní აásti mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

● po០adavek i.6.2.v návaznosti na pᖐedchozí stanovit hlavní koridory pro kabelová vedení 35 kV.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.4.4. Zásobování území elektrickou energií a výkres A.2.5 
Koncepce technické infrastruktury.

i.7.  OCHRANA PᖀÍRODY A KRAJINY

● po០adavek i.7.1.ᖐeᘐit chybᆰjící propojení prvkᛰ ÚSES, definovat ÚSES jako plochu v souladu 
s metodikou vymezování prvkᛰ ÚSES v územních plánech

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu a 5.5. Územní systém ekologické stability a výkres A.2.3 Koncepce 
uspoᖐádání krajiny.

  

● po០adavek i.7.2.ᖐeᘐit územní stᖐety zámᆰrᛰ se zvláᘐtᆰ chránᆰnými územími a územími s obecnou 
ochranou

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.7.3.nepᖐipustit naruᘐení nejvíce hodnotných lokalit napᖐ. pᖐírodní památky, evropsky 
významné lokality, památné stromy

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.7.4.prostᖐednictvím nových ploch zelenᆰ a dalᘐích prvkᛰ zvyᘐujících ekologickou stabilitu 
území zajistit ochranu a tvorbu  pᖐírodních hodnot pᖐedevᘐím v severozápadní აásti mᆰsta
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5. Koncepce krajiny a 5.5. Územní systém ekologické stability a 
výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny. Pᖐedevᘐím návrhem nových ploch zapojených do systému 
sídelní zelenᆰ.

● po០adavek i.7.5.reagovat na domalování existujících biotopᛰ na území mᆰsta

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu v rámci bioprᛰzkumᛰ pro vyhodnocení vlivᛰ konceptu ÚP 
na ០ivotní prostᖐedí. 

● po០adavek i.7.6. provᆰᖐit mo០nosti zᖐízení rybích pᖐechodᛰ  na vodních tocích na území mᆰsta 
v souladu s Plánem oblasti Povodí a pᖐípadnᆰ vymezit je jako veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby აi 
veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 6. Stanovení podmínek pro 
vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.

 

i.8.  LESY

● po០adavek i.8.1.navrhnout vhodné plochy k zalesnᆰní

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. Koncepce uspoᖐádání krajiny a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek i.8.2.vytvoᖐit podmínky pro vyu០ití lesᛰ i pro sportovnᆰ rekreaაní aktivity (cyklistická 
doprava, in-line stezky, hipostezky, ly០aᖐské stopy apod.)

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 
4.3.5. Cyklistická doprava,  6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury.

i.9.   ZEMᆠDᆠLSKÁ PᛠDA

● po០adavek i.9.1.ZPF v nejvyᘐᘐích tᖐídách ochrany pᖐipustit k zastavᆰní jen výjimeაnᆰ po vyhodnocení 
kladᛰ a záporᛰ ᖐeᘐení, vyhodnotit a  odᛰvodnit ka០dý potenciální zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního 
fondu

Splnᆰno აásteაnᆰ a pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Ochrana zemᆰdᆰlské pᛰdy je zohlednᆰna 
v maximálním mo០ném rozsahu vzhledem k hlavním smᆰrᛰm rozvoje mᆰsta. Viz kapitola územního 
plánu 3. Urbanistická koncepce, kapitola Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení 
na zemᆰdᆰlský pᛰdní fond a pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa a výkres A.2.1 Hlavní výkres, B.3 
Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu. 

● po០adavek i.9.2.vytvoᖐit reálné podmínky pro podporu zemᆰdᆰlské výroby zamᆰᖐené na tvorbu a 
ochranu krajiny a ekologické zpᛰsoby hospodaᖐení

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5. 
Koncepce uspoᖐádání krajiny, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

i.10.   POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

● po០adavek i.10.1.navrhnout opatᖐení ke zvýᘐení retence vody v území

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.
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● po០adavek i.10.2.ᖐeᘐit protipovodᒀovou ochranu ploch podél vodních tokᛰ ohro០ujících zastavᆰné 
území mᆰsta povodᒀovými stavy (napᖐ. Labský náhon, Melounka, Chaloupská svodnice, Piletický 
potok, Biᖐiაka, horní tok Plaაického potoka)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek i.10.3.navrhnout vhodné vyu០ití ploch v záplavových územích dle daných podmínek v území

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres, B.1 
Koordinaაní výkres.

● po០adavek i.10.4.vyhodnotit dostateაnost protipovodᒀových opatᖐení s ohledem na rozvojové aktivity 
v území vაetnᆰ návrhu ᖐeᘐení

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody 
v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek i.10.5.dodr០ovat obecná opatᖐení vyplývající z Plánu oblasti povodí horního a stᖐedního 
Labe, v aktualizovaném znᆰní

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 5.8. Ochrana mᆰsta pᖐed 
povodnᆰmi a podpora retence vody v krajinᆰ a výkres A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny.

● po០adavek i.10.6.v lokalitách starých ekologických zátᆰ០í navrhnout vhodné vyu០ití ploch po ukonაení 
sanace

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.10.7.vytvoᖐit podmínky pro pᖐípadnou revitalizaci vodních tokᛰ na území mᆰsta 
prostᖐednictvím podmínek pro vyu០ití navazujících ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití     

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

 

i.11.   HORNINOVÉ PROSTᖀEDÍ – DOBÝVÁNÍ NEROSTᛠ

● po០adavek i.11.1.ᖐeᘐit stᖐety lo០isek nerostných surovin s limity vyu០ití území a rozvojovými zámᆰry

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 5.9. Dobývání nerostᛰ a výkres A.2.1 
Hlavní výkres.

● po០adavek i.11.2.jednoznaაnᆰ definovat ochranu lo០isek nerostných surovin a pᖐípadnᆰ zpᖐesnit jejich 
vymezení, s dᛰrazem na západní აást nevyhrazeného lo០iska ᘐtᆰrkopískᛰ Bᖐezhrad

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ úაelu a podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická 
koncepce, 5.9. Dobývání nerostᛰ a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

i.12.   KVALITA OVZDUᘀÍ, HLUKOVÁ SITUACE

● po០adavek i.12.1.ᖐeᘐit odvedení tranzitní dopravy mimo hustᆰ zastavᆰné აásti mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 4.3.1. Silniაní doprava a výkres A.2.4 Koncepce dopravní 
infrastruktury.
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● po០adavek i.12.2.plochy pro obytné, komerაní a výrobní budovy navrhovat s ohledem na stávající i 
pᖐípadné budoucí zdroje zneაiᘐᙐování ovzduᘐí

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.12.3.zastavitelné plochy pro bydlení, obაanskou vybavenost ve veᖐejném zájmu, rekreaci 
apod.  navrhovat v dostateაné vzdálenosti od dopravou zatí០ených komunikací

Splnᆰno v maximální mo០né míᖐe. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, pᖐíloha ა.1 –
Tabulka ploch a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek i.12.4.provᆰᖐit mo០nosti pᖐemístᆰní ploch vyvolávajících negativní zdroje hluku (napᖐ. 
vojenská stᖐelnice v Malᘐovicích) mimo dosah obytných zón

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ podrobnosti územního plánu. Plnᆰní hlukových limitᛰ na plochách s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití ᖐeᘐí jiné právní pᖐedpisy.

● po០adavek i.12.5.vytvoᖐit podmínky pro ᖐeᘐení imisního zneაiᘐtᆰní ovzduᘐí, zejména prachovými 
აásticemi a hlukem

Splnᆰno pᖐimᆰᖐenᆰ úაelu a podrobnosti územního plánu. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická 
koncepce, 4.3. Koncepce dopravní infrastruktury a výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.4 Koncepce 
dopravní infrastruktury.

j) Po០adavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch pᖐestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

● po០adavek: j.1.1.zachovat zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPMHK s tím, ០e se pᖐipouᘐtí  
pᖐehodnocení jejich rozsahu (rozᘐíᖐení აi odᛰvodnᆰná redukce), s výjimkou tᆰch, pro jejich០ 
vyᖐazení budou záva០né dᛰvody

Splnᆰno აásteაnᆰ vzhledem ke zmᆰnᆰ struktury აlenᆰní ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití oproti 
souაasnému územnímu plánu. Viz. Kapitola 3. Urbanistická koncepce, A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek: j.1.2.nové zastavitelné plochy zejména pro umístᆰní podnikatelských aktivit vymezovat 
pᖐedevᘐím v dlouhodobᆰ pᖐedpokládaných smᆰrech rozvoje mᆰsta ve vazbᆰ na nadᖐazený 
komunikaაní systém (D11 a R35) a plánovaný rozvoj letiᘐtᆰ a s ohledem na prokazatelné potᖐeby 
rozvoje mᆰsta a míru vyu០ití zastavᆰného území, dále s ohledem na úაelné vyu០ití a prostorové 
uspoᖐádání území, na hospodárné vyu០ívání veᖐejné infrastruktury a v neposlední ᖐadᆰ také na 
vlastnickou strukturu a  ekonomické mo០nosti mᆰsta

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek: j.1.3.zastavitelné plochy, kde bude mo០né umístit objekty a zaᖐízení, které podléhají 
ochranᆰ pᖐed nadlimitním hlukem z dopravy, situovat mimo ochranná pásma dopravní 
infrastruktury, pᖐípadnᆰ v tᆰchto územích stanovit podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití ploch, které bude 
zaruაovat nepᖐekroაení limitních hladin hluku

Splnᆰno v maximální mo០né míᖐe. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, pᖐíloha ა.1 –
Tabulka ploch a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek: j.1.4.pᖐi vymezování zastavitelných ploch pro bydlení, obაanské vybavení a pro výrobu a 
skladování brát zᖐetel na velikost pᖐirozeného spádového území mᆰsta a specifické podmínky, 
limity vyu០ití a hodnoty území; pᖐi tom brát zᖐetel na ochranu krajiny jako podstatné slo០ky ០ivota 
obyvatel¨
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Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek: j.1.5.pᖐi vymezování zastavitelných ploch pro bydlení vytvoᖐit podmínky pro 
vznik veᖐejných prostranství, veᖐejné zelenᆰ a zajistit dostupnost obაanské vybavenosti, pᖐi tom 
zohledᒀovat také dostupnost míst pro krátkodobou rekreaci

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek:j.1.6.klást dᛰraz na kvalitu bydlení zejména na jeho ochranu pᖐed hlukem a negativními 
vlivy dopravy a pᖐed negativními úაinky sousedních ploch

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a výkres A.2.1 Hlavní výkres.

● po០adavek: j.1.7.stanovit podmínky ploᘐné a prostorové regulace s ohledem na jejich efektivní vyu០ití a 
charakter a strukturu území, pᖐi tom vytvoᖐit podmínky pro vznik rᛰzných forem bydlení 
(v rodinných domech a bytových domech)

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2. Urbanistická koncepce.

● po០adavek: j.1.8.vytvoᖐit podmínky pro ochranu pᖐed ០ivelným a nekoncepაním zastavováním ploch 
(napᖐ. potᖐebou poᖐídit územní studii ve vybraných lokalitách) a stanovit podmínky pro ᖐeᘐení ploch 
veᖐejných prostranství

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání, 10. Vymezení ploch a 
koridorᛰ, ve kterých je provᆰᖐení zmᆰn jejich vyu០ití územní studií podmínkou rozhodování a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2. Urbanistická koncepce, B.1 Koordinaაní výkres.

● po០adavek: j.1.9.pᖐi vymezování zastavitelných ploch, kde se pᖐedpokládá koncentrovaná výrobní 
აinnost, vytvoᖐit podmínky pro minimalizaci negativních vlivᛰ na okolní plochy bydlení

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce.

j.2. Na vymezování  ploch pᖐestavby

● po០adavek: j.2.1.plochy pᖐestavby vymezovat jen v odᛰvodnᆰných pᖐípadech zejména v bývalých 
nevyu០ívaných areálech  (plochách brownfields) აi velmi problematicky vyu០ívaných areálech, které 
ztratily charakter jednotného areálového komplexu, jsou rozprodány, აásti jednotlivᆰ vyu០ívány a 
chaoticky zastavovány

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce.

● po០adavek: j.2.2.vytvoᖐit podmínky pro  zaაlenᆰní tᆰchto ploch do struktury mᆰsta a pro jejich vhodné 
vyu០ití s cílem zajistit ochranu sousedních ploch a bezpeაnost obyvatelstva (nebezpeაí 
mimoᖐádných událostí s únikem nebezpeაných látek, vzniku a ᘐíᖐení po០árᛰ, výbuchᛰ apod.).

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání a výkres A.2.1 Hlavní 
výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce.
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k) Po០adavky na vymezení ploch a koridorᛰ, ve kterých bude ulo០eno provᆰᖐení zmᆰn jejich 
vyu០ití územní studií

● po០adavek: Projektant posoudí a zvá០í potᖐebu provᆰᖐení zmᆰn vyu០ití území (vybraných lokalit) územní 

studií. Jedná se zejména o zastavitelné plochy, u kterých podmínky prostorové regulace vzhledem 
k jejich rozsahu nebo charakteru nelze stanovit pᖐímo územním plánem, o rozsáhlé zastavitelné 
plochy pro bydlení s komplikovanými majetkoprávními vztahy, kde bude nutné zajistit pᖐimᆰᖐený 
podíl obაanské vybavenosti a veᖐejných prostranství, o plochy ohro០ené hlukem z dopravy a 
plochy generující zátᆰ០e, které mohou mít negativní vliv na sousední plochy bydlení. V závislosti 
na slo០itosti územních podmínek by se dále mohlo jednat o vybrané plochy pᖐestavby აi koridory 
dopravní a technické infrastruktury. 
V pᖐípadᆰ potᖐeby poᖐízení územní studie ve vybraných lokalitách bude v ÚPHK stanovena  lhᛰta 
pro její poᖐízení respektive jejího schválení poᖐizovatelem a vlo០ení dat o jejím poᖐízení do 
evidence územnᆰ plánovací აinnosti.

Splnᆰno. Viz kapitola územního plánu 3. Urbanistická koncepce, 6. Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek prostorového uspoᖐádání, 10. Vymezení ploch a 
koridorᛰ, ve kterých je provᆰᖐení zmᆰn jejich vyu០ití územní studií podmínkou rozhodování a 
výkres A.2.1 Hlavní výkres, A.2.2 Urbanistická koncepce, B.1 Koordinaაní výkres.

l) Po០adavky na vymezení ploch a koridorᛰ, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
zmᆰnách jejich vyu០ití stanoveny regulaაním plánem

● po០adavek: Projektant dᛰslednᆰ posoudí a zvá០í potᖐebu podmínit vyu០ití nᆰkterých významných ploch 

nebo koridorᛰ poᖐízením  regulaაního plánu jako podmínky pro rozhodování o zmᆰnách v území. 
Pokud projektant dojde k závᆰru, ០e je zásadní a nezbytné stanovit podmínky pro vyu០ití plochy 
nebo koridoru na základᆰ regulaაního plánu jako podmínky pro rozhodování o zmᆰnách v území, 
bude ÚPHK (koncept a návrh) obsahovat zadání regulaაního plánu zpracované dle pᖐílohy ა. 9 
k vyhláᘐce ა. 500/2006 Sb.

Splnᆰno. Koncept územního plánu nevymezuje na území mᆰsta nové plochy a koridory, pro které budou 
podmínky pro rozhodování o zmᆰnách jejich vyu០ití stanoveny regulaაním plánem. Viz. Kapitola 11. 
územního plánu.

m) Po០adavky na vyhodnocení vlivᛰ územního plánu na udr០itelný rozvoj území, pokud dotაený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil po០adavek na zpracování vyhodnocení 
z hlediska vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí nebo pokud nevylouაil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu აi ptaაí oblast

● po០adavek: Vyhodnocení vlivᛰ ÚPHK na ០ivotní prostᖐedí bude  zpracováno oprávnᆰnou osobou podle 

pᖐílohy stavebního zákona jako აást A. vyhodnocení vlivᛰ ÚPHK na udr០itelný rozvoj území

Splnᆰno. 

● po០adavek: Kompletní obsah vyhodnocení vlivᛰ ÚPHK na udr០itelný rozvoj území bude odpovídat pᖐíloze 

ა. 5 k vyhláᘐce ა. 500/2006 Sb. a bude souაástí odᛰvodnᆰní ÚPHK.

Splnᆰno. Koncept územního plánu splᒀuje po០adavky na vyhodnocení vlivᛰ územního plánu na udr០itelný 
rozvoj území. Vyhodnocení vlivᛰ územního plánu na udr០itelný rozvoj území je zpracováno 
v samostatné აásti.

n) Pᖐípadný po០adavek na zpracování konceptu, vაetnᆰ po០adavkᛰ na zpracování variant
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● po០adavek: Vzhledem k rozsahu ᖐeᘐeného území a slo០itosti problematiky bude zpracován koncept 
ÚPHK. 

Variantnᆰ bude ᖐeᘐeno napojení mᆰsta na dálnici D11 a navazující koncepce silniაní sítᆰ a 
uspoᖐádání ploch.

Ka០dou z variant projektant posoudí a vyhodnotí:
- z hlediska ochrany veᖐejných zájmᛰ vyplývajících ze zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ,
- z hlediska minimalizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí,
- z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob,
- z hlediska ekonomické nároაnosti a efektivity vlo០ených prostᖐedkᛰ.

Splnᆰno. Viz. variantní výkresy územního plánu a jeho textová აást.

● po០adavek: Projektant na základᆰ vyhodnocených hledisek doporuაí nejvhodnᆰjᘐí variantu, která musí 
odpovídat vyvá០enému vztahu podmínek pro udr០itelný rozvoj území tj. pro pᖐíznivé ០ivotní 
prostᖐedí, pro hospodáᖐský rozvoj a pro soudr០nost spoleაenství obyvatel území, který uspokojuje 
potᖐeby souაasné generace, ani០ by ohro០oval podmínky ០ivota generací budoucích.

Splnᆰno აásteაnᆰ. U ka០dé varianty jsou v აásti odᛰvodnᆰní uvedena její pozitiva a negativa ve vazbᆰ na 
jednotlivá posuzovaná kritéria ᖐeᘐení. Není proto vybrána jediná varianta jako doporuაená.

o) Po០adavky na uspoᖐádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspoᖐádání obsahu 
jejich odᛰvodnᆰní s ohledem na charakter území a problémy k ᖐeᘐení vაetnᆰ mᆰᖐítek výkresᛰ a 
poაtu vyhotovení

● po០adavek: Koncept a návrh ÚPHK bude zpracován dle zákona ა. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ᖐádu (stavební zákon), v platném znᆰní a provádᆰcích pᖐedpisᛰ zejména vyhláᘐky ა. 
500/2006 Sb., o územnᆰ analytických podkladech, územnᆰ plánovací dokumentaci a zpᛰsobu 
evidence územnᆰ plánovací აinnosti  a vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území, v rozsahu a აlenᆰní dle pᖐílohy ა. 7 k vyhláᘐce ა. 500/2006 Sb..

Splnᆰno. 

● po០adavek: Koncept ÚPHK bude zpracován ve variantách ve stejném rozsahu jako návrh ÚPHK s tímto 

rozdílem: 

- v pᖐípadᆰ vymezení ploch a koridorᛰ, pro které budou podmínky pro rozhodování o zmᆰnách jejich 
vyu០ití stanoveny regulaაním plánem, nebude koncept obsahovat zadání regulaაních plánᛰ; koncept 
bude obsahovat jen hlavní vᆰcné zásady pro jejich ᖐeᘐení,

- v pᖐípadᆰ vymezení ploch a koridorᛰ, ve kterých bude ulo០eno provᆰᖐení zmᆰn jejich vyu០ití územní 
studií,  nebude koncept obsahovat lhᛰty pro jejich poᖐízení

- v pᖐípadᆰ vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, pro které bude 
nutné v katastru nemovitostí zᖐídit pᖐedkupní právo, nebude koncept obsahovat výაet pozemkᛰ pro 
zápis pᖐedkupního práva do katastru nemovitostí.

Splnᆰno s tím, ០e u územních studií jsou stanoveny max. lhᛰty pro jejich poᖐízení. Viz. Kapitola 10. 
územního plánu.

● po០adavek: Návrh ÚPHK bude obsahovat:

TEXTOVÁ ჀÁST 

a) Vymezení zastavᆰného území

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

c) Urbanistická koncepce, vაetnᆰ vymezení zastavitelných ploch, ploch pᖐestavby a systému sídelní 
zelenᆰ

d) Koncepce veᖐejné infrastruktury, vაetnᆰ podmínek pro její umísᙐování
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e) Koncepce uspoᖐádání krajiny, vაetnᆰ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmᆰny v jejich 
vyu០ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatᖐení, ochranu pᖐed 
povodnᆰmi, rekreaci, dobývání nerostᛰ a podobnᆰ

f) Stanovení podmínek pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití s urაením pᖐeva០ujícího úაelu 
vyu០ití (hlavní vyu០ití), pokud je mo០né jej stanovit, pᖐípustného vyu០ití, nepᖐípustného vyu០ití, 
popᖐípadᆰ podmínᆰnᆰ pᖐípustného vyu០ití tᆰchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspoᖐádání, vაetnᆰ základních podmínek ochrany krajinného rázu (napᖐíklad výᘐkové regulace 
zástavby, intenzity vyu០ití pozemkᛰ v plochách)

g) Vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, staveb a opatᖐení k zajiᘐᙐování 
obrany a bezpeაnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkᛰm a stavbám vyvlastnit

h) Vymezení dalᘐích veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, pro které lze uplatnit 
pᖐedkupní právo

i) Vymezení ploch a koridorᛰ územních rezerv a stanovení mo០ného budoucího vyu០ití, vაetnᆰ 
podmínek pro jeho provᆰᖐení

j) Vymezení ploch a koridorᛰ, ve kterých je provᆰᖐení zmᆰn jejich vyu០ití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, a dále stanovení lhᛰty pro poᖐízení územní studie, její schválení poᖐizovatelem a 
vlo០ení dat o této studii do evidence územnᆰ plánovací აinnosti

k) Vymezení ploch a koridorᛰ, ve kterých je poᖐízení a vydání regulaაního plánu podmínkou pro 
rozhodování o zmᆰnách jejich vyu០ití a zadání regulaაního plánu v rozsahu dle pᖐílohy ა. 9

l) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které mᛰ០e vypracovávat 
architektonickou აást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

m) Vymezení staveb nezpᛰsobilých pro zkrácené stavební ᖐízení

n) Údaje o poაtu listᛰ územního plánu a poაtu výkresᛰ k nᆰmu pᖐipojené grafické აásti

V pᖐípadᆰ úაelnosti bude textová აást obsahovat rovnᆰ០ stanovení poᖐadí zmᆰn v území (etapizaci).

GRAFICKÁ ჀÁST

1. Výkres základního აlenᆰní území obsahující vyznaაení hranic ᖐeᘐeného území, zastavᆰného území, 
zastavitelných ploch, ploch pᖐestavby, ploch a koridorᛰ územních rezerv a plocha a koridorᛰ, ve 
kterých bude ulo០eno provᆰᖐení zmᆰn jejich vyu០ití územní studií nebo ve kterých budou podmínky 
pro jejich vyu០ití stanoveny regulaაním plánem – v mᆰᖐ.   1:5 000 

2. Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití, dále koncepci uspoᖐádání krajiny vაetnᆰ ploch s navr០enou zmᆰnou vyu០ití, koncepci veᖐejné 
infrastruktury vაetnᆰ vymezení ploch a koridorᛰ pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení 
zastavᆰného území, zastavitelných ploch a ploch pᖐestavby, ploch a koridorᛰ pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐné 
stavby, pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení a pro územní rezervy - v mᆰᖐ. 1:5 000 

V pᖐípadᆰ potᖐeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspoᖐádání krajiny a koncepci veᖐejné 
infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech. S ohledem na აitelnost a srozumitelnost se hlavní 
výkres doporuაuje აlenit takto:  

• Výkres urbanistické koncepce a koncepce uspoᖐádání krajiny vაetnᆰ prostorového uspoᖐádání sídla 
a krajiny 

• Výkres ÚSES

• Výkres koncepce dopravní infrastruktury vაetnᆰ veᖐejných prostranství 

• Výkres koncepce technické infrastruktury

3. Výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, opatᖐení a asanací – v mᆰᖐ. 1:5 000 

4.  Dle potᖐeby výkres poᖐadí zmᆰn v území (etapizace) – v mᆰᖐ. 1:5 000

5.  Dle potᖐeby schéma  s vymezením stupnᆰ automobilizace  - v mᆰᖐ. 1:25 000
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TEXTOVÁ  ჀÁST  ODᛠVODNᆠNÍ

1. a) Postup pᖐi poᖐízení územního plánu

b) Vyhodnocení koordinace vyu០ívání území z hlediska ᘐirᘐích vztahᛰ v území, vyhodnocení souladu 
s politikou územního rozvoje a územnᆰ plánovací dokumentací vydanou krajem

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

d) Vyhodnocení souladu s po០adavky stavebního zákona a jeho provádᆰcích právních pᖐedpisᛰ

e) Vyhodnocení souladu s po០adavky zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ – soulad se stanovisky dotაených 
orgánᛰ podle zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ, popᖐípadᆰ s výsledkem ᖐeᘐení rozporᛰ

f) Vyhodnocení splnᆰní zadání a pokynᛰ pro zpracování návrhu

g) Komplexní zdᛰvodnᆰní pᖐijatého ᖐeᘐen a vybrané varianty, vაetnᆰ vyhodnocení pᖐedpokládaných 
dᛰsledkᛰ tohoto ᖐeᘐení, zejména ve vztahu k rozboru udr០itelného rozvoje

h) Vyhodnocení vlivᛰ na udr០itelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí, popᖐ. zdᛰvodnᆰní proა toto stanovisko nebo jeho აást 
nebylo respektováno 

i) Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský pᛰdní fond a na 
pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odᛰvodnᆰní

k) Vyhodnocení pᖐipomínek

2.   a)  Výsledek pᖐezkoumání územního plánu podle odstavcᛰ ozn. 1. b), c), d), e) 

b) Vyhodnocení vlivᛰ na udr០itelný rozvoj území

c) Stanovisko krajského úᖐadu k vyhodnocení vlivᛰ na ០ivotní  prostᖐedí se sdᆰlením, jak bylo 
zohlednᆰno – týká se a០ fáze návrhu ÚP

d) Vyhodnocení úაelného vyu០ití zastavᆰného území a vyhodnocení potᖐeby vymezení zastavitelných 
ploch 

Splnᆰno. Kapitoly oznaაené v zadání jako:

2.a) Výsledek pᖐezkoumání územního plánu podle odstavcᛰ ozn. 1. b), c), d), e) 

2.b) Vyhodnocení vlivᛰ na udr០itelný rozvoj území

2.c) Stanovisko krajského úᖐadu k vyhodnocení vlivᛰ na ០ivotní  prostᖐedí se sdᆰlením, jak bylo 
zohlednᆰno

2.d) Vyhodnocení úაelného vyu០ití zastavᆰného území a vyhodnocení potᖐeby vymezení 
zastavitelných ploch 

budou a០ souაástí návrhu územního plánu.

GRAFICKÁ  ჀÁST  ODᛠVODNᆠNÍ

1.  Koordinaაní výkres – v mᆰᖐ. 1:5 000 

2. Výkres ᘐirᘐích vztahᛰ, dokumentující vazby na území sousedních obcí a krajᛰ – v mᆰᖐ. 1:100 000 (ᖐídí 
se mᆰᖐítkem ZÚR)

3.  Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu – v mᆰᖐ. 1:5 000 
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Splnᆰno. Po dohodᆰ s poᖐizovatelem byly provedeny tyto dílაí odchylky od zadání z dᛰvodu vᆰtᘐí 
pᖐehlednosti a srozumitelnosti dokumentace:

- Koncepce uspoᖐádání krajiny je z dᛰvodu vᆰtᘐí pᖐehlednosti zpracována v samostatném výkrese v  
M 1:5000 – Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3.).

- Prostorové uspoᖐádání sídla je z dᛰvodu vᆰtᘐí pᖐehlednosti zpracována v samostatném výkrese v
M 1:5000 – Urbanistická koncepce (A.2.2)

- Samostatný výkres ÚSES není zpracován. Vᘐechny prvky ÚSES jsou prezentovány v Hlavním 
výkrese (A.2.1.),  ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3.)  a v koordinaაním výkresu (B.1) 
v odᛰvodnᆰní.

- Poᖐadí zmᆰn v území (etapizace) je zpracováno v textové formᆰ.

- Schéma s vymezením stupnᆰm automobilizace není zpracováno v samostatném výkresu, stupeᒀ 
automobilizace je popsán v textu.

● po០adavek: Textová a grafická აást územního plánu (tzn. bez odᛰvodnᆰní) bude obsahovat jen zásady a 
pokyny bez popisných a zdᛰvodᒀujících აástí (tzn. tato nebude obsahovat აásti, o kterých nemá 
zastupitelstvo mᆰsta pravomoc rozhodovat, napᖐ. seznam památek, chránᆰných území, záplavových 
území, stávající ochranná pásma, ……) a bude zpracována struაnᆰ, jasnᆰ a srozumitelnᆰ.
Splnᆰno. 

● po០adavek: ÚPHK bude zpracován digitálnᆰ nad aktuální katastrální mapou (dig.formát). 

Poაet paré: koncept ÚPHK ………..     4 paré + 4 x na digit. nosiაi

Splnᆰno. 

● po០adavek: Souაástí kompletního tiᘐtᆰného vyhotovení vᘐech fází  ÚPHK bude CD pᖐíp. DVD, pᖐíp. Blue-Ray 
disk ve formátu pro GIS - ESRI (曐 .shp, geodatabáze) v datové struktuᖐe MINIS v aktuální verzi, dále ve 
formátu .PDF po jednotlivých mapových listech a rovnᆰ០ jako jeden souhrnný tiskový soubor, textové 
აásti budou pᖐedány ve formátu .doc, tabulkové აásti ve formátu .xls. 

Nesplnᆰno. Po០adavek na vyhotovení vᘐech fází územního plánu ve formátu pro GIS - ESRI (曐 .shp, 
geodatabáze) bude ve smyslu smlouvy o dílo mezi objednatelem a zpracovatelem ÚP HK splnᆰn a០ ve fázi 
აistopisu územního plánu.  
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H. KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ

H.1. VYMEZENÍ ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
Zastavᆰné území bylo vymezeno k datu 15.4.2012 v souladu s § 58 zákona ა. 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon).

Podkladem pro vymezení zastavᆰného území byly kopie katastrální mapy pᖐísluᘐného území (s vyznaაeným 
intravilánem), digitální katastrální mapa získaná od poᖐizovatele k datu 1.2.2012 a terénní prᛰzkum 
skuteაného stavu v území.

Hranice zastavᆰného území je zobrazena ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese –
Vyu០ití území (A.2.1) a v Koordinaაním výkrese (B.1).
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H.2. KONCEPCE ROZVOJE MᆠSTA HRADEC KRÁLOVÉ, OCHRANY 
A ROZVOJE JEHO HODNOT

H.2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ – LABYRINT MᆠSTA A RÁJ KRAJINY

H.2.1.1. Cesta ke konceptu územního plánu – mezinárodní soutᆰ០

S cílem, aby se novᆰ pᖐipravovaný územní plán nestal pouhým kolbiᘐtᆰm rᛰznᆰ se kᖐí០ících zájmᛰ 
politických, komerაních აi osobních, rozhodl se Magistrát mᆰsta Hradce Králové ke kroku v Ⴠeské republice 
zatím ménᆰ აastému, v zahraniაí vᘐak აasto pou០ívanému – k vypsání mezinárodní ideové urbanistické 
soutᆰ០e, jejím០ cílem bylo stanovení rozvojové vize mᆰsta. Získat toti០ pᖐedstavu o rozvoji celku 
pᖐedstavuje v០dy odbornᆰ a morálnᆰ silný argument pro skládání priorit drobných místních zájmᛰ. Aაkoli i 
ten nejmenᘐí zájem, po០adavek აi impuls má svou dᛰle០itost, je v០dy podstatné se nejprve dívat na mᆰsto 
jako na celek, stanovit jeho pᖐimᆰᖐenou míru rozvoje s აasovým horizontem, který mᛰ០e výraznᆰ 
pᖐesahovat legislativnᆰ stanovenou platnost samotného nového územního plánu. Výsledek soutᆰ០e pᖐinesl 
ᖐadu podnᆰtných názorᛰ od rᛰzných domácích i zahraniაních soutᆰ០ících. A zároveᒀ vrátil do územního 
plánování skuteაnou dopravnᆰ-urbanistickou a krajinnou koncepci pohledem rᛰzných autorᛰ. Vítᆰzem této
soutᆰ០e se stal návrh Autorského sdru០ení  Tomáᘐ Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. 
Patrik Kotas, který byl autory nazván „Metropolitní Hradec Králové“ s podtitulem „labyrint mᆰsta a ráj 
krajiny“.

Metropolitní podoba Hradce Králové není pᖐedstavována jako forma bezbᖐehého extenzivního rᛰstu do 
okolního území pohlcujícího postupnᆰ okolní vesnice a krajinu. Metropolitní Hradec je chápán jako mᆰsto, 
které naopak zintensivní podobu svého stávajícího území, vyu០ije rᛰzných zbytkových, zatím ladem 
le០ících ploch. Vyu០ije celou ᖐadu území, dᖐíve slou០ících pro výrobu a prᛰmysl, které se pᖐímo nabízejí 
k pᖐestavbᆰ. Samozᖐejmᆰ i nové rozvojové plochy logicky pᖐicházejí k úvaze, aᙐ u០ podél komunikací, 
které tvoᖐí pᖐivadᆰაe k dálnici, nebo plochy v okolí hradeckého letiᘐtᆰ. 

Je-li dávána pᖐednost intenzifikaci zástavby na existujícím území mᆰsta, neznamená to zabírání zelených 
ploch a parkᛰ. Hradec Králové má toti០ mimo jiné i neopakovatelné kouzlo v harmonickém prolínání 
zástavby se zelení. Krajina zde vstupuje do mᆰsta a mᆰsto vstupuje do krajiny. Snad právᆰ proto podtitul 
vítᆰzného soutᆰ០ního návrhu „labyrint mᆰsta a ráj krajiny“.

Pᖐedlo០ený variantní koncept územního plánu rozvíjí hlavní zásady dopravnᆰ urbanistického systému 
z tohoto soutᆰ០ního návrhu s pᖐihlédnutím k po០adavkᛰm zadání a აasovému horizontu územního plánu.

Silueta historického jádra mᆰsta
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Vítᆰzný návrh mezinárodní ideové soutᆰ០e - 2010
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H.2.1.2. Goაárᛰv odkaz

Ⴠasto a oprávnᆰnᆰ se v souvislosti s Hradcem Králové skloᒀuje síla urbanistického odkazu Josefa Goაára. 
Prioritní snahou autorᛰ vítᆰzného soutᆰ០ního návrhu a tohoto konceptu územního plánu je na tuto jeho 
pᛰvodní vizi navázat - rozvíjet stejnými funkაními a kompoziაními prostᖐedky, které sám Goაár 
tak úspᆰᘐnᆰ pou០íval. Je to jasná, zᖐetelná აitelnost mᆰsta s dominantními prᛰhledy, mᆰstskými tᖐídami a 
velkorysou radiálnᆰ okru០ní koncepcí. 

Tam, kam a០ Goაárovy rozvojové vize kompaktní zástavby území sahaly, tam navrhl obvodový bulvár 
dnes známý jako Goაárᛰv okruh. Ji០ dávno tento okruh není obvodovým vymezením Hradce Králové. 
Hradec dnes sahá nesrovnatelnᆰ dále a rozvojová vize na to musela reagovat. Autoᖐi vítᆰzného soutᆰ០ního 
návrhu se rozhodli pokraაovat ve stejné აi podobné koncepci, jak by asi pokraაoval Goაár, kdyby dnes ០il 
a tvoᖐil. 

H.2.1.3. Zalo០ení nových mᆰstských bulvárᛰ, námᆰstí a parkᛰ

Kontinuita mᆰstských tᖐíd, zalo០ení nových radiálních bulvárᛰ se ᘐíᖐkovou a výᘐkovou dimenzí, odpovídající 
hradecké tradici mᛰ០e být chápáno jako navázání na Goაárovu vizi mᆰsta. Je logické potvrdit radiálnᆰ 
okru០ní systém dalᘐím vnᆰjᘐím, ji០ tᖐetím hradeckým okruhem. V soutᆰ០ním návrhu a v konceptu územního 
plánu se nejedná o úplný uzavᖐený tᖐetí okruh na vnᆰjᘐí hranici uva០ované rozvojové zástavby, nýbr០ o 
tᖐiაtvrtᆰ okruh, který obepíná mᆰsto od severovýchodu a០ po jihozápad, pᖐiაem០ vyu០ívá ji០ dᖐíve 
navr០ených tras tzv. Severní tangenty a Ji០ní spojky. Zámᆰrnᆰ vᘐak zᛰstává neuzavᖐen ve smᆰru od 
jihovýchodu, tedy na ploᘐe nádherného pᖐírodního, pᖐevá០nᆰ lesnatého kvadrantu území Hradce Králové. 
Tato zóna by si mᆰla ponechat jednoznaაnᆰ svᛰj pᖐírodní a rekreaაní charakter, který má navíc svou 
romantickou odezvu podél Labe a Orlice. Samozᖐejmᆰ, ០e zeleᒀ a rekreaაní plochy se neomezí pouze na 
zachování tᆰch stávajících. 

Koncept územního plánu poაítá s vytvoᖐením dalᘐích ploch pro rekreaci, i veᖐejných mᆰstských parkᛰ 
od velkých a០ po ty úplnᆰ maliაké. Vymezování veᖐejných prostorᛰ s jasnᆰ definovanými prostorovými 
proporcemi, aᙐ u០ v podobᆰ zelených ploch აi kompaktních námᆰstí, je dalᘐí z prioritních cílᛰ této 
urbanistické koncepce. Architekturu mᆰsta toti០ netvoᖐí jen budovy, ale stejnou mᆰrou veᖐejné prostory, 
jako námᆰstí, ulice, parky a rᛰzné pᆰᘐí prᛰchody. Koncept územního plánu vytváᖐí podmínky, aby tyto 
prostory nebyly chápány pouze jako vymezení komunikaაního koridoru pro automobily, nýbr០ jako 
spoleაenské prostory s jasnᆰ definovanou identitou. 

Veᖐejné pᆰᘐí plochy mohou s pᖐimᆰᖐenᆰ regulovanou automobilovou dopravou úspᆰᘐnᆰ koexistovat. 
Pᖐíklady za západní Evropy ukazují ᖐadu úspᆰᘐných realizací. Není úmyslem automobilovou dopravu 
v Hradci Králové násilnᆰ omezovat. Je zde vᘐak nastolena cílená snaha dopravnᆰ-urbanistickou koncepcí 
dᛰslednᆰ bránit neúmᆰrnému zvyᘐování poაtu vozidel ve mᆰstᆰ. 

Námᆰstí a parky v centru mᆰsta a na Pra០ském Pᖐedmᆰstí tvoᖐí vzájemnᆰ propojenou síᙐ od sebe pᖐibli០nᆰ 
stejnᆰ vzdálených veᖐejných prostorᛰ. Veᖐejná prostranství této koncentrované zástavby  jsou 
tak situována v pᖐíjemném taktu a celkovᆰ vytváᖐí dojem zajímavᆰ აlenᆰné urbanistické struktury mᆰsta. 
V nových rozvojových plochách na tuto hradeckou tradici Koncept Územního plánu navazuje a vymezuje 
novou síᙐ propojených námᆰstí a parkᛰ, které jsou umisᙐovány zejména na smᆰrových lomech nebo 
kᖐi០ovatkách mᆰstských bulvárᛰ a jsou kombinované s námᆰstími komornᆰjᘐího charakteru v obytné 
zástavbᆰ.

H.2.1.4. Veᖐejná doprava a tram-train

Priorita se soustᖐeჰuje dalᘐí rozvoj systému mᆰstské hromadné dopravy, tedy tradiაních trolejbusᛰ a 
autobusᛰ, dále v atraktivitᆰ pᆰᘐích a cyklistických tras. Avᘐak vedle nich je kladen dᛰraz na vyu០ití 
obrovského dosud neobjeveného potenciálu ០elezniაních tratí na území samotného Hradce i v jeho 
pᖐilehlém spádovém regionu.

Koncept Územního plánu poაítá s vlo០ením ᖐady mezilehlých zastávek do stávající sítᆰ ០elezniაních tratí, 
aᙐ u០ v místech s koncentrovanou okolní zástavbou, nebo v místech, kde lze úspᆰᘐnᆰ navázat pᖐestupem 
na trolejbusy a autobusy, nebo v místech, kde je vhodné vytvoᖐit systém záchytných parkoviᘐᙐ. ័elezniაní 
síᙐ by se tak promᆰnila z dopravního systému, který územím Hradce pouze prochází, na páteᖐní kolejový 
systém mᆰstské a regionální dopravy s pravidelnou intervalovou sítí plnᆰ integrovanou do systému mᆰstské 
hromadné dopravy. Nabízí se zde zavedení dnes ji០ v západní Evropᆰ mimoᖐádnᆰ úspᆰᘐného systému 
TRAM-TRAIN (tedy vlakotramvaj), co០ pᖐedstavuje systém hybridních vozidel, která svou koncepcí 
vycházejí z klasické tramvaje, avᘐak která jsou schopná souაasnᆰ jízdy jak po stávajících ០elezniაních 
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tratích, tak po novᆰ vybudovaných tramvajových trasách v uliაní síti. Jedna z takovýchto potenciálních 
tras se pᖐímo nabízí smᆰrem ke hradeckému letiᘐti. Není to z dᛰvodu kvantity letiᘐtních cestujících, nýbr០ 
v dᛰsledku zkuᘐenosti, ០e území kolem letiᘐᙐ, byᙐ regionálních, se stávají jednᆰmi z nejatraktivnᆰjᘐích 
lokalit pro rozvoj toho kterého mᆰsta. Okolo letiᘐᙐ აasto vznikají intenzivnᆰ se rozvíjející აtvrtᆰ, jakási 
letiᘐtní mᆰsta, která jsou აasto obdobou toho, jaký mᆰstotvorný efekt kdysi pᖐináᘐela novᆰ vznikající 
០elezniაní nádra០í. ័elezniაní síᙐ na území Hradce a jeho regionu i hradecké letiᘐtᆰ jsou zatím 
nedocenᆰnými krystalizaაními jádry dalᘐího urbanistického rozvoje. Pokusme se je vyu០ít. 

H.2.1.5. Hlavní rozvojové lokality

ROZVOJ MᆠSTSKÝCH ჀÁSTÍ

V pᖐedlo០eném Konceptu územního plánu Hradce Králové je jednou z hlavních priorit intenzifikace vyu០ití 
území v rámci kompaktního mᆰsta a hledání pᖐestavbových území s dnes ne០ádoucím zpᛰsobem vyu០ití აi 
s ne០ádoucí strukturou.

Hradec Králové se z hlediska historického skládá ze tᖐí pᖐedmᆰstí – Pra០ského, Slezského a Moravského. 

Z hlediska urbanistické kompozice se jedná o 3 klíny na soutoku dvou ᖐek Labe a Orlice. Obecnᆰ lze ᖐíci, 
០e koncept územního plánu pᖐedkládá jednak vyu០ití dosud nezastavᆰných rezerv ve stabilizovaných 
plochách (zejména na panelových sídliᘐtích) a dále pᖐináᘐí jistý rozvoj v okrajových აástech pᖐedmᆰstí, 
v០dy vᘐak dᛰslednᆰ v pᖐímé vazbᆰ na ji០ zastavᆰné území.  

ZÁPADNÍ URBANIZAჀNÍ OSA

Nejvᆰtᘐí urbanistický rozvoj je pᖐirozenᆰ navr០en v hlavní urbanizaაní ose – smᆰrem od centra mᆰsta 
k dálnici D11.  Navr០ené rozvojové plochy jsou organizovány zejména podél dvou nových mᆰstských radiál 
– Nové Zelené a Nové Pra០ské a dále doplᒀují stávající zastavᆰné území Svobodných Dvorᛰ a Kuklen. Za 
jistou sub-osu lze pova០ovat ulici Koutníkovu, podél ní០ je navr០ena rozsáhlá funkაní a strukturní 
pᖐestavba.

Nové rozvojové plochy se logicky koncentrují zejména k novᆰ navrhovaným radiálám, které pᖐedstavují 
zároveᒀ funkაní osy dopravní obsluhy pᖐilehlého území. Tyto radiály mají pᖐevá០nᆰ charakter mᆰstských 
bulvárᛰ s prostorovými proporcemi odpovídajícími hradecké tradici. 

Novᆰ navrhované radiály Nová Zelená a Nová Pra០ská mají své východisko v mimoᖐádnᆰ dᛰle០ité 
pᖐestavbové ploᘐe podél hlavního ០elezniაního nádra០í na stranᆰ odvrácené od centra mᆰsta. Potenciál 
rozvoje tohoto území je obrovský – mo០nost vytvoᖐení mᆰstského bulváru paralelnᆰ vedeného s podélnou 
osou nádra០í dává ᘐanci, aby pevná mᆰstská struktura zástavby Pra០ského Pᖐedmᆰstí se pᖐenesla i do 
území za nádra០ím. Díky  novým pᆰᘐím lávkám pᖐes nádra០í dojde k potᖐebnému propojení centra mᆰsta 
s prostorem za nádra០ním a samotná plocha nádra០í tak pᖐestane v území pᛰsobit jako neprostupná 
bariéra. Dᛰle០itým výchozím bodem tohoto pᖐestavbového území se stane nové námᆰstí, které otevírá 
stísnᆰný prostor kuklenského podjezdu pod ០elezniაní tratí do nového velkorysého veᖐejného prostoru, ze 
kterého vycházejí obᆰ nové radiály – tedy Nová Zelená a Nová Pra០ská, stejnᆰ tak jako navrhovaný 
paralelní bulvár, situovaný za ០elezniაním nádra០ím. 

Nová pra០ská radiála je vedena smᆰrovᆰ v ose stávající ០elezniაní trati. Má podobu rovnᆰ០ velkoryse 
koncipovaného mᆰstského bulváru, podpoᖐeného osovým prᛰhledem na vᆰ០ kostela Bo០ského Srdce Pánᆰ 
na námᆰstí 28. ᖀíjna. Pᖐedpokladem vzniku takto pojaté koncepce mᆰstského bulváru je smᆰrové 
pᖐesunutí stávající ០elezniაní tratᆰ ze smᆰru od Chlumce nad Cidlinou a její pᖐimknutí pomocí nového 
kolejového oblouku k trati Hradec Králové – Pardubice. Tímto ᖐeᘐením se otevírá jedineაná mo០nost 
propojení Kuklen s územím Temeᘐváru, které trpí svou izolovaností díky svému sevᖐení mezi 
trojúhelník ០elezniაních tratí. Temeᘐvár se tak stává dalᘐí významnou rozvojovou lokalitou. V ose takto 
koncipovaného bulváru se logicky nabízí mo០nost umístᆰní tramvajové tratᆰ hybridního systému TRAM-
TRAINU. 
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stávající stav ០eleznice

návrh bulváru Nová Pra០ská s tram-trainem
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Území okolo Nové Zelené poskytuje mo០nost koncentrované zástavby a vytvoᖐení velkoryse koncipovaného 
mᆰstského bulváru s mo០ností umístᆰní tramvajové tratᆰ systému tram-train. Pᖐímý mᆰstský bulvár, který 
pᖐi pᖐíjezdu do mᆰsta postupnᆰ klesá k centru, je podpoᖐen osovým prᛰhledem na trojici významných 
hradeckých vᆰ០í – Bílá vᆰ០ a dvojice vᆰ០í kostelu sv. Ducha. Zástavba lemuje bulvár a០ po „tᖐetí hradecký 
okruh“ a postupnᆰ pᖐechází z koncentrované mᆰstské struktury do volnᆰjᘐího pojetí objektᛰ kolem 
„zelené“ mᆰstské tᖐídy. 

Koutníkova ulice se pᖐímým napojením na dálnici D11 a rychlostní silnici R35 stane jednou z hlavních 
pᖐíjezdových radiál do mᆰsta. Z tohoto dᛰvodu je potᖐebné tuto radiálu pᖐestavᆰt na ᘐirᘐí profil 
s charakterem mᆰstského bulváru a v okolí vytvoᖐit podmínky pro pᖐemᆰnu na zástavbu odpovídající 
významu této osy.

SEVERNÍ URBANIZAჀNÍ OSA

Koncept územního plánu Hradce Králové zakládá mo០nost dalᘐího rozvoje a modernizace areálu 
hradeckého letiᘐtᆰ a vznik areálu centra integrovaného záchranného systému. V návaznosti na tento 
pᖐedpokládaný rozvoj je variantnᆰ navr០ena urbanizace prostoru mezi Vᆰkoᘐemi a letiᘐtᆰm. Rozvojové 
lokality se nacházejí kolem tzv. Vᆰkoᘐské radiály, která má charakter bulváru – kompoziაní urbanistické 
osy nasmᆰrované k letiᘐti. Území v okolí letiᘐtᆰ v kontaktu s touto radiálou a budoucí severní tangentou 
pᖐímo vybízí k tomu, aby se tento smᆰr stal jedním z hlavních rozvojových smᆰrᛰ Hradce Králové. 

JI័NÍ URBANIZAჀNÍ OSA

Tato urbanizaაní osa je pova០ována za podru០nou a to zejména vzhledem k jejímu omezenému 
potenciálu, omezenému existencí pᖐírodních fenoménᛰ v nivᆰ Labe. Poაítáno je s dostavbou komerაní 
zóny Raᘐínova a dále s rozᘐíᖐením obytného území podél Tᖐebeᘐské radiály. V jihozápadním smᆰru jsou 
navr០eny rozvojové plochy pro pᖐímᆰstský areál volného აasu Plaაice - Borovinka.

ROZVOJ PᖀÍMᆠSTSKÝCH ჀÁSTÍ

Pᖐímᆰstské აásti Hradce Králové se v posledních 15 letech významnᆰ promᆰnily. Díky kvalitᆰ a malebnosti 
hradecké „ᖐíაní krajiny“ se s nástupem stavebního boomu po r. 2000 pᖐímᆰstské აásti mᆰsta staly lákavým 
místem pro bydlení. Nᆰkteré z nich jsou dokonce pova០ovány za nejlepᘐí rezidenაní adresy ve mᆰstᆰ, jako 
napᖐ. Roudniაka, Nový Hradec Králové – ji០ní svahy, atd. Dobrá dostupnost veᖐejné dopravy a kvalita 
prostᖐedí uაinily z pᖐímᆰstských აástí ០ádané lokality s vysokými cenami stavebních pozemkᛰ. 

V posledních letech byla ji០ vᆰtᘐina dostupných lokalit pro bydlení v pᖐímᆰstských აástech Hradce Králové 
vyu០ita a zájemci o individuální rodinné bydlení se zaაali pᖐesouvat dále za hranice statutárního mᆰsta do 
nejbli០ᘐích obcí, které se chopily pᖐíle០itosti a nabízely stavební pozemky za výhodné ceny. Tím byl jeᘐtᆰ 
více prohlouben ji០ tak patrný trend odlivu obyvatel z kompaktního mᆰsta do mᆰstských აástí a dále do 
okolních obcí. Tento trend se nezpomalil ani zalo០ením dalᘐích nových rozvojových ploch v rámci prᛰbᆰ០nᆰ 
poᖐizovaných zmᆰn ÚP.

V pᖐímᆰstských აástech vᘐak nebyl nárᛰst rozvoje bydlení doprovázen rozvojem odpovídajících ploch pro
obაanskou vybavenost. Naopak, mnohé stabilizované plochy obაanské vybavenosti se vyu០ily ve prospᆰch 
jiného typu vyu០ití, napᖐ. tehdy ji០ do០ité objekty pᖐímᆰstských lokálních prodejen (tzv. Jednoty) byly 
pᖐestavᆰny na objekty bydlení აi na objekty administrativní აi objekty k podnikání. 

Obyvatelé mᆰsta i pᖐímᆰstských აástí si rychle zvykli na existenci supermarketᛰ s dlouhou otevírací dobou 
a bohatým sortimentem zbo០í a slu០eb a menᘐí obchodníci zaაali mít problémy v tvrdé konkurenci pᖐe០ít. 
V posledních letech je vᘐak mo០né pozorovat jistý obrat. Pᖐes to, ០e ve mᆰstᆰ vznikají stále dalᘐí 
supermarkety, existuje poptávka také po menᘐích obchodech, které v pᖐímᆰstských აástech nᆰkde úplnᆰ 
chybí.

Koncept územního plánu navrhuje proto v pᖐímᆰstských აástech dalᘐí plochy smíᘐené obytné venkovské აi 
mᆰstské, které umo០nují vyu០ít území také pro doplᒀkové funkce s bydlením související. 

I pᖐesto, ០e rozvoj pᖐímᆰstských აástí je témᆰᖐ v០dy rozᘐiᖐováním zastavᆰného území smᆰrem ven do 
krajiny na úkor zemᆰdᆰlské pᛰdy, je tᖐeba do budoucna v Hradci Králové takovýto vývoj umo០nit. I 
pᖐes stagnaci poაtu obyvatel je toti០ poptávka po nových obytných plochách na okraji mᆰsta stále velmi 
vysoká a nenabídne-li územní plán dostatek tᆰchto ploch, tak se odliv obyvatel z mᆰsta jeᘐtᆰ více urychlí. 
Dalᘐí urbanizace pᖐímᆰstských აástí je v konceptu ÚP HK navr០ena tak, aby byla proporcionální, udr០itelná 
a zejména aby nové rozvojové plochy mᆰly pokud mo០no pᖐímou návaznost na stávající zastavᆰné území a 
tvoᖐily s ním harmonický celek. 
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Významnou prioritou a souაasnᆰ po០adavkem zadání je zabránᆰní srᛰstání mᆰstských აástí s kompaktním 
mᆰstem. Dᛰslednᆰ je tento po០adavek uplatnᆰn v návrhu rozvoje Malᘐovy Lhoty a Svinar, kde jsou 
ne០ádoucí suburbanizaაní tlaky pᖐítomné ji០ mnoho let. 

Naopak nᆰkteré mᆰstské აásti v prᛰbᆰhu posledních let s kompaktním mᆰstem ji០ de facto srostly jako 
napᖐ. Svobodné Dvory აi Plácky, nebo v dᛰsledku zástavby podél prvkᛰ vyᘐᘐího dopravního systému 
s mᆰstem v budoucnu srostou jako napᖐ. Plaაice.

H.2.2. ZDᛠVODNᆠNÍ KONCEPCE ROZVOJE MᆠSTA HRADEC KRÁLOVÉ, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT

Celková koncepce rozvoje mᆰsta se opírá o základní principy, které pᖐímo vycházejí zejména z tᆰchto 
dokumentᛰ:

- z vítᆰzného z vítᆰzného návrhu, který získal 1. cenu v ideové urbanistické soutᆰ០i (vypisovatel Mᆰsto 
Hradec Králové v roce 2010), jeho០ autorem je Autorské sdru០ení Tomáᘐ Vymetálek Architects, s.r.o. a 
doc. Ing. arch. Patrik Kotas

- ze „Zadání územního plánu“, které bylo schváleno zastupitelstvem Mᆰsta Hradce Králové dne 
25.10.2011.

Koncepce rozvoje mᆰsta se soustᖐeჰuje zejména na následující aspekty ochrany a rozvoje území.

H.2.2.1. Ochrana a rozvoj urbanistických hodnot mᆰsta Hradce Králové

Základní principy:

- Ochrana historického jádra mᆰsta vაetnᆰ území mᆰstské památkové zóny - z dᛰvodᛰ kulturnᆰ-
historické, urbanistické, architektonické a stavebnᆰ-technické jedineაnosti.

- Ochrana a rozvoj základního charakteru urbanistické kompozice mᆰsta s jeho radiálnᆰ-okru០ním 
systémem - z dᛰvodu naprosté jedineაnosti a mimoᖐádného významu, jakou má urbanistická kompozice 
Hradce Králové v celoevropském kontextu vývoje urbanistických koncepcí.

- Ochrana a rozvoj sídelní zelenᆰ - z dᛰvodu jejího jedineაného prostorového uspoᖐádání, které 
významným zpᛰsobem potvrzuje a rozvíjí charakteristickou urbanistickou kompozici mᆰsta a 
spoluvytváᖐí mo០nosti rekreaაního vy០ití obyvatel Hradce Králové.

- Ochrana a rozvíjení vzájemného prolínání urbanistické a krajinné kompozice, prostorové vstupování 
mᆰsta do krajiny a krajiny do mᆰsta - z dᛰvodu ji០ historického zalo០ení tohoto principu, vyu០ívajícího 
krajinného fenoménu soutoku dvou ᖐek.

H.2.2.2. Ochrana a rozvoj pᖐírodních hodnot mᆰsta Hradce Králové

Základní principy:

- Ochrana a rozvoj pᖐírodního a rekreaაního vyu០ití nivy Labe a Orlice - z dᛰvodu jejich pᖐírodní hodnoty 
a jedineაné krajinné kompozice, která spoluvytváᖐí základní urbanistický charakter Hradce Králové a 
dominantním zpᛰsobem ovlivᒀuje rekreaაní formy vyu០ití území.

- Ochrana systému pᖐímᆰstských lesᛰ s navazujícími plochami zelenᆰ, obsahujícími vodní plochy, 
dohromady vytváᖐejícími kompaktní klín zelenᆰ - z dᛰvodu, ០e tento klín zelenᆰ pᖐedstavuje 
mimoᖐádný krajinný fenomén, vstupující do pᖐímého kontaktu se zastavᆰným územím mᆰsta a 
nabízející ᘐirokou ᘐkálu forem rekreaაního vy០ití.

- Ochrana a rozvoj významných krajinných kompoziაních prvkᛰ, které vytváᖐejí kontinuitu mezi 
zástavbou, sídelní zelení a otevᖐenou krajinou, jakými jsou zejména stromoᖐadí, aleje, kompoziაní 
akcenty, osy a prᛰhledy – a to z dᛰvodu podpory charakteru kulturnᆰ zalo០ené krajiny, obsahující 
zámᆰrnᆰ komponované prostory, linie a uzly s cílem zachování a rozvoje její vizuální identity, 
prostupnosti a ekologické stability.

- Ochrana a rozvoj územního systému ekologické stability - z dᛰvodu obecné ochrany pᖐírodních hodnot 
v souladu s platnými právními pᖐedpisy.

- Pᖐimᆰᖐená ochrana lokalit se stabilnᆰ dolo០eným výskytem chránᆰných druhᛰ rostlin a ០ivoაichᛰ -
z dᛰvodu obecné ochrany pᖐírodních hodnot a z dᛰvodu zachování biologické jedineაnosti takových 
lokalit.
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- Pᖐimᆰᖐená ochrana zemᆰdᆰlské pᛰdy - z dᛰvodu obecné ochrany zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu a 
z dᛰvodu zachování polyfunkაní vyu០itelnosti krajiny.

H.2.2.3. Dalᘐí rozvoj vyu០ití území v Hradci Králové

Základní principy:

- Priorita intenzivního rozvoje mᆰsta, která spoაívá zejména v intenzifikaci vyu០ití území v rámci 
kompaktního mᆰsta s vymezením pᖐestavbových území s dnes ne០ádoucím zpᛰsobem funkაního vyu០ití 
აi s ne០ádoucí formou prostorové struktury - z dᛰvodu existence celé ᖐady opuᘐtᆰných აi nevhodnᆰ 
vyu០ívaných areálᛰ a ploch prᛰmyslového, zemᆰdᆰlského, vojenského აi jiného pᛰvodu na území 
Hradce Králové a z dᛰvodu vytváᖐení podmínek pro revitalizaci takových ploch, areálᛰ a objektᛰ.

- Preference soustᖐedᆰní dalᘐí výstavby do dominantních smᆰrᛰ rozvoje vázaných na západní, severní a 
ji០ní urbanizaაní osy - z dᛰvodu, ០e tyto definované urbanizaაní osy logicky navazují na stávající 
urbanistickou strukturu mᆰsta a na systém hlavních mᆰstských komunikací. Tyto urbanizaაní osy na 
sebe vá០í vznik nových mᆰstských radiál v podobᆰ mᆰstských bulvárᛰ v souladu se základními principy 
prostorového a kompoziაního uspoᖐádání v rozvojových a pᖐestavbových územích.

- Preference polycentrického rozvoje Hradce Králové, který spoაívá v podpoᖐe a vzniku dalᘐích lokálních 
center v okrajových აástech mᆰsta s rovnomᆰrným rozlo០ením obაanské vybavenosti, obchodních 
aktivit a slu០eb pᖐímo v tᆰchto lokálních centrech - z dᛰvodu podpory dostupnosti takových aktivit a 
slu០eb pro obyvatele v obvyklých izochronách pᆰᘐí dostupnosti a dostupnosti prostᖐedky mᆰstské a 
regionální hromadné dopravy, a dále z dᛰvodu cíleného sni០ování zbytné motorové dopravy, zejména 
sni០ováním intenzity individuální automobilové dopravy.

- Preference polyfunkაního rozvoje mᆰsta, spoაívajícího zejména ve vzájemném prolínání rᛰzných 
zpᛰsobᛰ vyu០ití území, které jsou vzájemnᆰ sluაitelné - z dᛰvodᛰ cílené podpory pᖐimᆰᖐeného rozlo០ení 
základních funkcí v území, zejména rozlo០ení pracovních pᖐíle០itostí, rezidenაních funkcí, vybavenosti 
a rekreace, a dále z dᛰvodu podpory a obnovy pᖐirozených forem spoleაenských, kulturních a 
komerაních aktivit pᖐímo ve veᖐejných prostranstvích mᆰsta, které zajiᘐᙐují ០ivý charakter mᆰstského 
prostᖐedí v souladu s kulturními tradicemi vývoje evropských mᆰst.

- Realizace protipovodᒀových staveb a opatᖐení za úაelem vytvoᖐení podmínek pro vyu០ití rozvojových 
ploch ve stávajícím záplavovém území - z dᛰvodu zabránᆰní diskontinuity urbanistické struktury mᆰsta, 
která by nastala v tᆰch záplavových územích, která urbanistickou strukturou mᆰsta procházejí აi ji 
lemují. Cílem je rozsah a polohu záplavových území harmonizovat s urbanistickou strukturou mᆰsta, 
nikoli vᘐak nepᖐimᆰᖐeným rozsahem záplavových území urbanistickou strukturu mᆰsta omezovat.

H.2.2.4. Urbanistické a kompoziაní principy v rozvojových a pᖐestavbových územích

Základní principy:

- Zalo០ení systému nových mᆰstských radiál v podobᆰ mᆰstských bulvárᛰ, které jsou smᆰrovᆰ orientovány 
tak, ០e smᆰrem od centra mᆰsta smᆰᖐují v podobᆰ urbanizaაních os do hlavních rozvojových lokalit a 
smᆰrem k centru smᆰᖐují jako០to kompoziაní osy do hlavních smᆰrᛰ prᛰhledu na dominanty panoramatu 
mᆰsta - z dᛰvodu cílené návaznosti na hlavní zásady urbanistické kompozice, které stanovil architekt 
Josef Goაár.

- Zalo០ení principu rytmizace mᆰstských bulvárᛰ a ulic se zᖐetelnᆰ definovanými veᖐejnými prostory, 
jakými jsou pᖐevá០nᆰ námᆰstí, prostranství a parky s vymezenými prostorovými vztahy a definovanými 
kompoziაními prvky - z dᛰvodu cílené návaznosti na hlavní zásady urbanistické kompozice, které 
stanovil architekt Josef Goაár.

- Zalo០ení tᖐetího hradeckého okruhu v podobᆰ mᆰstské komunikace s pᖐeva០ujícím charakterem bulváru, 
procházejícího აásteაnᆰ i volnou krajinou, který je smᆰrovᆰ veden tak, ០e v pᖐevá០né აásti své trasy 
vymezuje vnᆰjᘐí okraj stávající i navrhované zástavby v rozvojových lokalitách. Tᖐetí okruh je zámᆰrnᆰ 
pᖐeruᘐen v jihozápadním kvadrantu území Hradce Králové v místᆰ, kde do struktury mᆰsta zasahuje klín 
kompaktní zelenᆰ – a to z dᛰvodu potvrzení radiálnᆰ okru០ního systému mᆰsta v jeho souაasných 
dimenzích.

- Propojení stávající urbanistické struktury mᆰsta s rozvojových územím v okolí hradeckého letiᘐtᆰ a 
s významnými stavbami pro leteckou dopravu v areálu samotného letiᘐtᆰ pomocí urbanistických a 
krajinných kompoziაních os - z dᛰvodu vizuálního a kompoziაního potvrzení významu letiᘐtᆰ 
v návaznosti na principy, které stanovil architekt Josef Goაár.

- V urbanistické struktuᖐe mᆰsta doplᒀování a rozvíjení prostorových propojovacích prvkᛰ zajiᘐᙐujících 
prostupnost zastavᆰným územím i prostupnost do volné krajiny, zejména v podobᆰ místních 
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komunikací, pasá០í, prᛰchodᛰ, nadchodᛰ, podchodᛰ a propojení – z dᛰvodu zajiᘐtᆰní kontinuity pᆰᘐího 
parteru mᆰsta a celkové provázanosti jednotlivých mᆰstských lokalit.

- Vytváᖐet pomocí prostorovᆰ-kompoziაních urbanistických regulativᛰ hierarchizaci mᆰstských 
komunikací a veᖐejných prostranství s charakterem od celomᆰstských dominantních prostorᛰ a០ po 
lokální komorní prostory – z dᛰvodu zajiᘐtᆰní vizuální identity, prostorové orientace, აitelnosti a 
zapamatovatelnosti mᆰsta.

H.2.2.5. Ochrana a rozvoj veᖐejné infrastruktury

Základní principy:

- Ochrana a rozvoj stávajícího systému veᖐejné infrastruktury – z dᛰvodu, ០e tato infrastruktura je jako 
celek funkაní, vytváᖐí ucelený systém, který je schopen dalᘐího rozvoje a technického pokroku.

- Aktivní hospodaᖐení s deᘐᙐovými vodami se zajiᘐtᆰním rovnomᆰrné míry jejich vsakování – z dᛰvodu 
zmírᒀování úაinku povodní a pᖐirozené saturace území vodou s blahodárnými úაinky na rᛰzné formy 
zelenᆰ a ០ivota.

- Preference oddílné kanalizace – z dᛰvodu zachování a rozvoje kapacity kanalizaაního systému zejména 
pro splaᘐkové hospodáᖐství, nutnost výstavby zaᖐízení pro zneᘐkodᒀování splaᘐkových odpadních vod -
z dᛰvodu aktivní ochrany území pᖐed zneაiᘐtᆰním zejména spodních vod.

- Zajiᘐtᆰní rozvoje odpadového hospodáᖐství – z dᛰvodu rozᘐiᖐujících se právních pᖐedpisᛰ v této oblasti 
s dᛰrazem na zajiᘐtᆰní mo០ností tᖐídᆰní druhotných surovin, a dále z dᛰvodu obecné ochrany ០ivotního 
prostᖐedí.

- Napojení mᆰsta Hradce Králové na dálnici D11 a rychlostní komunikaci R35 – z dᛰvodu absolutnᆰ 
nezbytné potᖐeby napojit mᆰsto jako centrum regionu i celého kraje na nadᖐazenou celostátní a 
evropskou dálniაní síᙐ v dopravnᆰ adekvátní formᆰ mimoúrovᒀových kᖐi០ovatek Kukleny a Plotiᘐtᆰ.

- Zajiᘐtᆰní dostateაného profilu komunikací a zajiᘐtᆰní dostateაné prostupnosti územím, které umo០ᒀuje 
realizovat prostor pro pohyb pᆰᘐích a cyklistᛰ vაetnᆰ stromoᖐadí – z dᛰvodu cíleného zámᆰru realizovat 
rozvoj komunikací v prostorových formách, umo០ᒀující koexistenci motorové, kolejové, cyklistické a 
pᆰᘐí dopravy s cílem vytváᖐení její kontinuity bez bariérového efektu.

- Preference a rozvoj mᆰstské hromadné a integrované pᖐímᆰstské dopravy – z dᛰvodu zachování 
udr០itelného rozvoje dopravního systému mᆰsta jako celku a z dᛰvodu cíleného zabránᆰní 
nekontrolovatelnému rᛰstu podílu individuální automobilové dopravy., preference rozvoje trolejbusové 
dopravy a vozidel s hybridním a elektrickým pohonem – z dᛰvodu jejich ni០ᘐí hlukové zátᆰ០e i z dᛰvodu 
kvalitnᆰ zalo០ené a rozvíjené existující trolejbusové dítᆰ, která má v Hradci Králové mnohaletou 
tradici.

- Zalo០ení a rozvoj sítᆰ mᆰstské a pᖐímᆰstské ០eleznice na principu hybridních kolejových vozidel 
systému TRAM-TRAIN, provoznᆰ, prostorovᆰ a technicky odvozených od tramvaje, který umo០ᒀuje 
intervalový provoz jak na stávajících ០elezniაních tratích, tak na novᆰ budovaných tratích 
tramvajového charakteru v uliაní úrovni nových mᆰstských radiál – a to z dᛰvodu vyu០ití dosud 
neuplatnᆰného potenciálu ០elezniაních tratí na území Hradce Králové pro mᆰstskou a pᖐímᆰstskou 
integrovanou dopravu a z dᛰvodu v minulosti prokázaného a v souაasnosti v zahraniაní opᆰt 
prokazovaného mᆰstotvorného efektu ០eleznice a tramvajové dopravy ve vzájemné provozní 
kombinaci, který se uplatᒀuje v progresivním rozvoji urbanistické struktury mᆰst.

- Budování hromadných parkovacích zaᖐízení pro obyvatele mᆰsta i jeho návᘐtᆰvníky – z dᛰvodu cíleného 
uvolᒀování veᖐejných prostranství a uliაních prostorᛰ od parkujících vozidel, a dále v podobᆰ 
záchytných parkoviᘐᙐ napomáhat cílenému zatraktivnᆰní vazeb na mᆰstskou a regionální integrovanou 
dopravu.

- Vyu០ití potenciálu existujícího letiᘐtᆰ pro rozvoj rᛰzných forem civilní letecké dopravy – z dᛰvodu 
narᛰstající dᛰle០itosti, atraktivity a ekonomické dostupnosti letecké dopravy pᖐi souაasném sni០ování 
její provozní hlukové zátᆰ០e z dᛰvodu výrazného technologického progresu. Rozvoj areálu letiᘐtᆰ na 
sebe vá០e atraktivní mo០nosti urbanistického rozvoje navazujícího území s výhodnými podmínkami pro 
rozvoj vývojových a výrobních kapacit souvisejících s leteckou dopravou. Navíc u mᆰsta, které má 
fungující mezinárodní letiᘐtᆰ, byᙐ regionálního významu, se zvyᘐuje prokazatelnᆰ presti០ takového 
mᆰsta vაetnᆰ jeho zviditelnᆰní na scénᆰ evropských dopravních vztahᛰ. 
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H.2.3. HISTORICKÝ VÝVOJ MᆠSTA

H.2.3.1. Poაátek osídlení – poაátek urbanizace

Krajina na soutoku Labe s Orlicí, jí០ dominuje 
mᆰsto Hradec Králové, byla obydlena ji០ v dobᆰ 
pᖐedhistorické. Ji០ v 10. století vzniklo slovanské 
hradiᘐtᆰ rodu Slavníkovcᛰ s ruᘐným tr០iᘐtᆰm, 
ovládajícím starou obchodní stezku od Krakova
pᖐes Náchod k Praze. Kdy០ roku 995 doᘐlo ke 
sjednocení აeských kmenᛰ pod vládou 
Pᖐemyslovcᛰ, stal se Hradec sídlem kní០ete a 
správním stᖐediskem rozsáhlého území 
severovýchodních Ⴠech. Ve 12. století zaujímá 
Hradecko ji០ nᆰkolik správních okrskᛰ, spojených 
v celou provincii.

Stᖐedovᆰk, r. 1225, HRAD ….. => Hradec. 
Svobodné královské mᆰsto. Postupný 
vznik koncentrované rostlé struktury 
stᖐedovᆰkého mᆰsta s dvᆰma námᆰstími na 
ostrohu dvou ᖐek. 

Za Pᖐemysla Otakara I. roku 1225 se stal hrad 
s tr០ním pᖐedhradím svobodným královským 
mᆰstem. Tehdy se vytvoᖐila i pᛰdorysná osnova 
pᛰvodní mᆰstské fortifikace, vedené pᖐi úpatí 
návrᘐí kolem celého jeho obvodu. V té dobᆰ byl 
Hradec Králové svým významem, rozlohou a 
poაtem obyvatel nejvýznaაnᆰjᘐím აeským mᆰstem 
po Praze.

Struktura stᖐedovᆰkého Hradce králové

H.2.3.2. Renesance a baroko

Odboj აeských královských mᆰst proti císaᖐi Ferdinandovi I., který usiloval o mocenskou politiku svého 
rodu, vedl roku 1547 ke konfiskaci majetku mᆰsta a ztrátᆰ politických práv dosazením královského 
rychtáᖐe. Ⴠást majetku byla sice roku 1562 mᆰstu vrácena, ale vᛰdაí postavení v kraji mᆰsto ztratilo. 
Výsledkem jeho více ne០ tᖐicetiletého pᛰsobení primase Martina Cejpa z Peclinovce na radnici byla 
velkorysá renesanაní pᖐestavba mᆰsta. Naopak období tᖐicetileté války bylo pohromou pro mᆰsto. Umístᆰní 
císaᖐské posádky a ᘐvédská okupace postihly Hradec tᆰ០kými ztrátami na obytných domech na 
pᖐedmᆰstích, která byla váleაnými událostmi promᆰnᆰna v pustinu. V roce 1664 bylo v Hradci Králové 
zᖐízeno biskupství. 

H.2.3.3. Výstavba bastionové pevnosti (od 
2.pol. 18.stol.). 

Bourání pᖐedmᆰstí, likvidace kostelᛰ, pᖐesunutí 
stavebního rozvoje dovnitᖐ hradeb. Vznik striktnᆰ 
uzavᖐeného pevnostního systému. Oddᆰlení 
okolních obcí od mᆰsta. Silná stagnace rᛰstu a០ 
do historického milníku - r.1866, mezinárodnᆰ 
významné bitvy u Chlumu, pᖐi které pevnost 
ukazuje pouze pasivní úlohu a ztrácí strategický 
smysl.

K dalᘐímu stavebnímu vývoji nedoᘐlo z dᛰvodu 
války o rakouské dᆰdictví a války sedmileté. 
័alostný osud mᆰsta dovrᘐil po០ár roku 1762, kdy 
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témᆰᖐ polovina mᆰsta podlehla ohni, který zalo០ili souაasnᆰ na nᆰkolika místech pruᘐtí vetᖐelci. Pruské 
vpády do zemᆰ pᖐinutily Josefa II., jako spoluvladaᖐe Marie Terezie, k rozhodnutí, vybudovat v letech 1766
a០ 1789 z Hradce Králové vojenskou pevnost. 
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H.2.3.4. Bourání pevnosti (od r.1893 a០ do tᖐicátých let 20.stol). 

Uvᆰdomᆰní si nutnosti zamezení chaotické výstavby po demolici hradeb. Nástup éry systematického 
plánování mᆰsta na podkladᆰ mnoha urbanistických soutᆰ០í, i mezinárodních. Hledání funkcí a forem 
nových plánovaných mᆰstských აtvrtí.

Roku 1851 byl Hradec Králové prohláᘐen samostatným mᆰstem, a byl zvolen jeho první starosta Ignác 
Lhotský. Mᆰsto usilovalo o dosa០ení dalᘐích hospodáᖐských výhod. Roku 1866 se za hradbami pevnosti 
rozhodla válka mezi Rakouskem a Pruskem. Tehdy se ukázala dalᘐí existence pevnosti bezúაelnou. 
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H.2.3.5. Ulrichova éra

Starostou mᆰsta byl roku 1895 zvolen 
JUDr. Frantiᘐek Ulrich, který po 30 let 
svého funkაního období organizoval 
budování moderní metropole. 
V poაáteაním velmi nároაném období 
rozvoje se bourala pevnost, upravovaly 
uvolnᆰné pozemky, stavᆰly nové 
budovy, komunikace, vznikaly první 
regulaაní plány. 
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H.2.3.6. Goაárova éra. 

Vyvrcholení urbanistických zámᆰrᛰ Goაárovým regulaაním plánem mᆰsta (1928). Krajina ve mᆰstᆰ, 
sluneაní mᆰsto. Dokonაenou likvidací pevnosti uvolnᆰn prostor pro mimoᖐádné urbanistické a 
architektonické poაiny evropského významu, na kterých Hradec Králové dodnes staví své renomé 
„Salonu Republiky“. 

Rozvíjející se pováleაná výstavba si vy០ádala nové 
tvᛰrაí impulsy v územním plánování v souladu 
s rychlým vývojem urbanismu. Regulaაní plán 
mᆰsta arch. Josefa Goაára z let 1926-1928, který 
je se svým radiálnᆰ okru០ním principem výstavby 
dodnes inspirující, autor dále naplᒀoval svými díly. 

Tato etapa rozvoje mᆰsta bývá აasto nazývána 
„Goაárᛰv Hradec“. 

Prᛰmyslový rozvoj mᆰsta pokraაoval. Stávající 
závody se rozᘐiᖐovaly a vznikaly nové, jak to 
vyplývalo ze znaაného finanაního obratu zdejᘐích 
penᆰ០ních ústavᛰ. Pᖐibývaly nové ᘐkoly, ústavy a 
úᖐady, komunikace, nové აtvrti. Státní orgány 
v Praze pᖐivádᆰly do Hradce Králové pravidelnᆰ 
význaაné hosty, tak០e dosud pomᆰrnᆰ malé mᆰsto 
získávalo vᆰhlas a oprávnᆰnou povᆰst „Salonu 
republiky“.
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H.2.3.7. Druhá polovina 20.století. 

Koneაné propojení celé trasy Goაárova okruhu a faktický vznik evropsky jedineაného radiálnᆰ okru០ního 
dopravního systému. Extenzivní rozvoj mᆰsta a០ za hranice 2. mᆰstského okruhu. Navzdory období 
totalitního re០imu s centrálním plánováním pokraაuje snaha navázat na Goაárᛰv urbanistický odkaz, 
souაasnᆰ ale vznikají typické monofunkაní obytné soubory na pᖐedmᆰstích.



124 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

Rozvoj mᆰsta byl násilnᆰ pᖐeruᘐen 2. svᆰtovou válkou. Po jejím skonაení zᛰstal Hradec Králové stále 
hospodáᖐským a kulturním centrem východních Ⴠech, ovᘐem bohu០el v naprosto odliᘐných politických 
a spoleაenských podmínkách. Pováleაné období socialismu uᘐlechtilé mᆰstské prostᖐedí Hradce Králové 
naᘐtᆰstí nepoznamenalo tak negativnᆰ jako v jiných mᆰstech, neboᙐ pᖐedevᘐím na místní architekty 
pᛰsobil genius loci pᖐedváleაné architektury a urbanismu. Pᖐesto vᘐak výstavba Velkého Hradce Králové 
zaაala v nových politických a spoleაenských podmínkách upadat do prᛰmᆰru. Zvláᘐtᆰ monotónní hromadná 
bytová výstavba s velkým mᆰᖐítkem a panelovou technologií se zaაala vyაleᒀovat z tradiაního obrazu 
mᆰsta. V pováleაném období se mᆰsto stává znovu kulturním a hospodáᖐským stᖐediskem. V letech 1966 a០ 
1980 se staví druhý silniაní okruh spoleაnᆰ se dvᆰma mosty. V roce 1962 stal stᖐed mᆰsta mᆰstskou 
památkovou rezervací.
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Územní plán mᆰsta Hradec Králové, 1999, P. Tuᘐl, K. Schmied, J. Buchar, J. Landa, M. Samohrd



ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1 127

H.2.4. KULTURNÍ HODNOTY
Díky tomu, ០e Hradec králové má dlouhou a bohatou historii, lze na území mᆰsta najít kromᆰ pᖐírodních 
hodnot také velké mno០ství hodnot kulturních, zejména památkových. Na území mᆰsta je mo០no 
identifikovat cca 260 nemovitých kulturních აi národních kulturních památek. Naprostá vᆰtᘐina z nich je 
v mᆰstské აásti Hradec Králové, v centrální zónᆰ mᆰsta na území mᆰstské památkové rezervace, 
nᆰkolik z nich lze nalézt také v Kuklenách, na Pra០ském Pᖐedmᆰstí, na Pouchovᆰ, na Novém Hradci 
Králové, ale napᖐ. ve Svobodných Dvorech a v Tᖐebᘐi. Jejich podrobný výაet je uveden dále v tabulce. 

Kromᆰ toho se zde nalézají místa významných (dᆰjinných) událostí. Hranice mᆰstské památkové zóny a 
mᆰstské památkové rezervace, vა. ochranných pásem jsou dᛰle០itým prvkem pᖐi posuzování zásahᛰ do 
souაasné zástavby v tᆰchto zónách i v jejich blízkosti. Patᖐí sem také lokality s prokázaným nebo 
pᖐedpokládaným výskytem archeologických nálezᛰ.

Seznam nemovitých památek v Hradci Králové:

Ⴠíslo rejstᖐíku uz Ⴠást obce აp. Památka Ulice,nám./umístᆰní ა.or.
41145 / 6-427 S Hradec Králové kostel Nanebevzetí P. Marie Velké nám.

20570 / 6-424 S Hradec Králové kostel sv. Ducha, katedrální Velké nám.

45498 / 6-568 S Hradec Králové kostel sv. Mikuláᘐe Jiráskovy sady

30097 / 6-576 S Hradec Králové mᆰstské opevnᆰní - barokní Jiráskovy sady, ᘀimkovy sady, 
ჀS armády, bᖐeh Orlice a Labe

39700 / 6-423 S Hradec Králové
mᆰstské opevnᆰní - horní mᆰstská 
hradba, parkánová hradba, dolní 
mᆰstská hradba

po obvodu historického jádra 
(MPR)

24840 / 6-429 S Hradec Králové sloup se sousoᘐím - Mariánský 
sloup

Velké nám.

23866 / 6-563 S Hradec Králové sousoᘐí Soutok Labe s Orlicí Jiráskovy sady

38702 / 6-430 S Hradec Králové kaᘐna se sousoᘐím sv. Jana 
Nepomuckého Malé námᆰstí

29446 / 6-4538 S Hradec Králové silniაní most - Moravský most 
s elektrárnou pᖐes Orlici, Ignáta Hermana

41909 / 6-4537 S Hradec Králové silniაní most - Pra០ský s kiosky Mostecká

39702 / 6-553 S Hradec Králové schodiᘐtᆰ - tzv. Goაárovo ul. Na Kropáაce

19613 / 6-428 S Hradec Králové schodiᘐtᆰ Bono publico spojnice Velkého nám. a 
Komenského nám.

40620 / 6-368 S Hradec Králové აp.1 radnice Velké nám.

19005 / 6-431 S Hradec Králové აp.2 mᆰstský dᛰm Mýtská

39878 / 6-432 S Hradec Králové აp.3 mᆰstský dᛰm Mýtská

23089 / 6-433 S Hradec Králové აp.4 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 19

39098 / 6-434 S Hradec Králové აp.5 mᆰstský dᛰm Malé nám.

20832 / 6-369 S Hradec Králové აp.6 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám.

26881 / 6-4880 S Hradec Králové აp.7 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 23

24191 / 6-435 S Hradec Králové აp.8 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 24

17268 / 6-436 S Hradec Králové აp.9 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 25

40644 / 6-370 S Hradec Králové აp.10 hotel Malé nám. 26

20453 / 6-371 S Hradec Králové აp.12 აin០ovní dᛰm Malé nám. 28

35225 / 6-372 S Hradec Králové აp.13 აin០ovní dᛰm Malé nám. 29

29458 / 6-373 S Hradec Králové აp.14 აin០ovní dᛰm Malé nám. 30

14484 / 6-437 S Hradec Králové აp.15 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 25

17548 / 6-438 S Hradec Králové აp.16 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 26

28752 / 6-439 S Hradec Králové აp.17 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 27

30671 / 6-440 S Hradec Králové აp.18 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 28

17597 / 6-441 S Hradec Králové აp.19 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 29

14829 / 6-442 S Hradec Králové აp.20 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 30

14332 / 6-443 S Hradec Králové აp.21 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 31

34035 / 6-444 S Hradec Králové აp.22 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 32

34971 / 6-445 S Hradec Králové აp.23 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 33

36331 / 6-446 S Hradec Králové აp.24 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 34

14222 / 6-374 S Hradec Králové აp.25 აin០ovní dᛰm Velké nám. 35
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Ⴠíslo rejstᖐíku uz Ⴠást obce აp. Památka Ulice,nám./umístᆰní ა.or.
29514 / 6-447 S Hradec Králové აp.26 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 36

32056 / 6-375 S Hradec Králové აp.27 აin០ovní dᛰm Velké nám. 37

15003 / 6-376 S Hradec Králové აp.28 აin០ovní dᛰm Velké nám. 38

14752 / 6-377 S Hradec Králové აp.29 აin០ovní dᛰm Velké nám. 39

32915 / 6-4881 S Hradec Králové აp.30 mᆰᘐᙐanský dᛰm Na Kropáაce 1

29276 / 6-4882 S Hradec Králové აp.31 mᆰᘐᙐanský dᛰm Na Kropáაce 3

16156 / 6-378 S Hradec Králové აp.32 kolej jezuitská Velké nám. 40

46089 / 6-379 S Hradec Králové აp.33 აin០ovní dᛰm Velké nám. 41

31316 / 6-380 S Hradec Králové აp.34 mᆰᘐᙐanský dᛰm zv. ᘀpulákᛰv (U 
ᘀpulákᛰ, Na Schᛰdkách)

Velké nám. 42

37459 / 6-381 S Hradec Králové აp.35 biskupství Velké nám. 44

27114 / 6-382 S Hradec Králové აp.36 აin០ovní dᛰm Velké nám. 45

27505 / 6-383 S Hradec Králové აp.37 აin០ovní dᛰm Velké nám. 46

23741 / 6-448 S Hradec Králové აp.38 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 47

33084 / 6-449 S Hradec Králové აp.39 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 48

22471 / 6-450 S Hradec Králové აp.40 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 49

16194 / 6-451 S Hradec Králové აp.41 mᆰstský dᛰm Velké nám. 50

30784 / 6-452 S Hradec Králové აp.42 tiskárna Velké nám. 14

15509 / 6-453 S Hradec Králové აp.43 აin០ovní dᛰm Karla Tomana 12

25115 / 6-384 S Hradec Králové აp.44 mᆰᘐᙐanský dᛰm Karla Tomana

47110 / 6-385 S Hradec Králové აp.45 mᆰᘐᙐanský dᛰm Karla Tomana 8

20979 / 6-386 S Hradec Králové აp.46 kanovnický dᛰm Karla Tomana 6

17745 / 6-387 S Hradec Králové აp.47 kanovnický dᛰm Karla Tomana 4

32713 / 6-388 S Hradec Králové აp.48 kanovnický dᛰm Karla Tomana 2

20463 / 6-389 S Hradec Králové აp.49 kanovnický dᛰm nám. Jana Pavla II. 1

16133 / 6-390 S Hradec Králové აp.50 rezidence kapitulního vikáᖐe nám. Jana Pavla II. 2

15242 / 6-391 S Hradec Králové აp.51 kanovnický dᛰm nám. Jana Pavla II. 3

29293 / 6-392 S Hradec Králové აp.52 kanovnický dᛰm nám. Jana Pavla II.

27510 / 6-455 S Hradec Králové აp.54 pivovar Soukenická 6,8,10, Pivovarské 
námᆰstí 1245 8

22502 / 6-393 S Hradec Králové აp.58 dᆰkanství nám. Jana Pavla II.

41867 / 6-456 S Hradec Králové აp.59 mᆰᘐᙐanský dᛰm nám. Jana Pavla II. 5

47163 / 6-4883 S Hradec Králové აp.60 mᆰstský dᛰm აp. 60 a 61 nám. Jana Pavla II.

15287 / 6-457 S Hradec Králové აp.62 ᘐkola Rokitanského

28625 / 6-394 S Hradec Králové აp.63 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského

15459 / 6-458 S Hradec Králové აp.64 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského 22

35338 / 6-459 S Hradec Králové აp.65 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského 20

42068 / 6-395 S Hradec Králové აp.66 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského

31352 / 6-396 S Hradec Králové აp.67 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského

39127 / 6-460 S Hradec Králové აp.68 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského

37237 / 6-461 S Hradec Králové აp.69 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského 12

28232 / 6-397 S Hradec Králové აp.70 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského

38164 / 6-398 S Hradec Králové აp.71 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského 8

16443 / 6-462 S Hradec Králové აp.72 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského 6

26410 / 6-399 S Hradec Králové აp.73 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského

22821 / 6-400 S Hradec Králové აp.74 mᆰᘐᙐanský dᛰm Rokitanského 2

39250 / 6-463 S Hradec Králové აp.75 mᆰstský dᛰm V Kopeაku 12

30710 / 6-464 S Hradec Králové აp.76 mᆰᘐᙐanský dᛰm V Kopeაku 10

41696 / 6-465 S Hradec Králové აp.77 mᆰᘐᙐanský dᛰm V Kopeაku 8

32714 / 6-466 S Hradec Králové აp.78 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 6

33979 / 6-467 S Hradec Králové აp.79 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 4

27302 / 6-4901 S Hradec Králové აp.80 აin០ovní dᛰm V Kopeაku

30235 / 6-468 S Hradec Králové აp.81 აin០ovní dᛰm býv. ᘐtábní dᛰm V Kopeაku 1

33820 / 6-4902 S Hradec Králové აp.82 mᆰᘐᙐanský dᛰm V Kopeაku 3

46081 / 6-4903 S Hradec Králové აp.83 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 5

25811 / 6-469 S Hradec Králové აp.84 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 6
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24944 / 6-401 S Hradec Králové აp.85 mᆰᘐᙐanský dᛰm - rodný dᛰm J. L. 
Zieglera, s pamᆰtní deskou

V Kopeაku 9

23052 / 6-470 S Hradec Králové აp.86 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 11

25273 / 6-402 S Hradec Králové აp.87 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 13

33745 / 6-403 S Hradec Králové აp.88 აin០ovní dᛰm V Kopeაku

30378 / 6-471 S Hradec Králové აp.89 აin០ovní dᛰm V Kopeაku

16799 / 6-472 S Hradec Králové აp.90 solnice a hejtmanství Na Hradᆰ

31886 / 6-404 S Hradec Králové აp.91 semináᖐ knᆰ០ský, purkrabský dᛰm 
a kostel sv. Jana Nepomuckého

Na Hradᆰ

35176 / 6-405 S Hradec Králové აp.95 nemocnice vojenská Dlouhá 1

20746 / 6-473 S Hradec Králové აp.96 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 2

19577 / 6-474 S Hradec Králové აp.97 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 5

34285 / 6-4701 S Hradec Králové აp.98 Klicperovo divadlo Dlouhá 7

45767 / 6-475 S Hradec Králové აp.99 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 9

39643 / 6-476 S Hradec Králové აp.100 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 11

27469 / 6-477 S Hradec Králové აp.103 vᆰznice bývalá (pᛰvodnᆰ აp. 101-
103)

Dlouhá 17

32976 / 6-478 S Hradec Králové აp.104 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 19

15908 / 6-479 S Hradec Králové აp.105 mᆰstský dᛰm Dlouhá 21

17500 / 6-480 S Hradec Králové აp.106 mᆰstský dᛰm Dlouhá 23

46512 / 6-481 S Hradec Králové აp.107 mᆰstský dᛰm Dlouhá 25

17370 / 6-482 S Hradec Králové აp.108 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 27

36304 / 6-483 S Hradec Králové აp.109 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 29

15616 / 6-484 S Hradec Králové აp.110 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 3

25765 / 6-406 S Hradec Králové აp.111 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 4

21276 / 6-407 S Hradec Králové აp.112 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 5

29158 / 6-408 S Hradec Králové აp.113 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám.

15436 / 6-485 S Hradec Králové აp.114 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám.

28467 / 6-486 S Hradec Králové აp.115 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám.

15755 / 6-409 S Hradec Králové აp.116 hotel - pᛰv. 3 ᖐadové mᆰᘐᙐanské 
domy Malé nám.

37504 / 6-489 S Hradec Králové აp.119 mᆰᘐᙐanský dᛰm Malé nám. 12

40911 / 6-490 S Hradec Králové აp.120 mᆰstský dᛰm Malé nám.

18764 / 6-4885 S Hradec Králové აp.121 აin០ovní dᛰm Kavაí plácek 1

17516 / 6-491 S Hradec Králové აp.123 აin០ovní dᛰm Malé nám. 14

14218 / 6-492 S Hradec Králové აp.124 mᆰstský dᛰm - úᖐední dᛰm Malé nám.

16418 / 6-493 S Hradec Králové აp.126 mᆰstský dᛰm se zbytkem Mýtské 
brány Mýtská 17

14290 / 6-410 S Hradec Králové აp.127 mᆰᘐᙐanský dᛰm Cejpᛰv roh Malé nám. a Dlouhé ul.

30334 / 6-411 S Hradec Králové აp.128 mᆰstský dᛰm - bývalá poᘐta Malé nám. 2

34552 / 6-412 S Hradec Králové აp.129 აin០ovní dᛰm s pamᆰtní deskou 
Václava Klimenta Klicpery Malé nám. 1

34934 / 6-494 S Hradec Králové აp.130 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 24

35919 / 6-495 S Hradec Králové აp.131 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 23

28246 / 6-497 S Hradec Králové აp.132 mᆰᘐᙐanský dᛰm s pamᆰtní deskou 
Aloise Jiráska

Velké nám. 22

32579 / 6-413 S Hradec Králové აp.133 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 21

29756 / 6-4886 S Hradec Králové აp.134 აin០ovní dᛰm Velké nám.

25662 / 6-4887 S Hradec Králové აp.135 აin០ovní dᛰm Velké nám.

34792 / 6-496 S Hradec Králové აp.136 mᆰᘐᙐanský dᛰm Herrmannᛰv Velké nám. 18

32580 / 6-498 S Hradec Králové აp.137 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 17

40344 / 6-499 S Hradec Králové აp.138 mᆰᘐᙐanský dᛰm Úzká 13

37396 / 6-4522 S Hradec Králové აp.139 zálo០na Tomkova, Velké nám.

22974 / 6-4888 S Hradec Králové აp.141 mᆰstský dᛰm Velké nám.

21703 / 6-414 S Hradec Králové აp.142 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám.

47248 / 6-500 S Hradec Králové აp.143 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám.

24573 / 6-501 S Hradec Králové აp.144 mᆰᘐᙐanský dᛰm Tomkova
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33229 / 6-415 S Hradec Králové აp.145 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 14

40886 / 6-502 S Hradec Králové აp.146 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 13

31826 / 6-503 S Hradec Králové აp.147 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 12

24906 / 6-504 S Hradec Králové აp.148 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 11

21791 / 6-505 S Hradec Králové აp.149 mᆰᘐᙐanský dᛰm ᘀpitálská 7

41379 / 6-4889 S Hradec Králové აp.150 აin០ovní dᛰm ᘀpitálská 10

34575 / 6-4890 S Hradec Králové აp.151 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám.

30136 / 6-4891 S Hradec Králové აp.153 mᆰstský dᛰm Velké nám. 9

32691 / 6-506 S Hradec Králové აp.154 mᆰstský dᛰm Velké nám.; pᛰvodnᆰ 2 domy: 
აp. 154 a 155

46811 / 6-507 S Hradec Králové აp.156 mᆰstský dᛰm Velké nám.

47008 / 6-508 S Hradec Králové აp.157 mᆰstský dᛰm Velké nám.

45478 / 6-510 S Hradec Králové აp.159 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám.

47216 / 6-509 S Hradec Králové აp.159 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám.; pᛰv. აp. 158

21366 / 6-416 S Hradec Králové აp.160 mᆰstský dᛰm Velké nám.

40499 / 6-511 S Hradec Králové აp.161 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám.

28759 / 6-512 S Hradec Králové აp.162 აin០ovní dᛰm Velké nám.

25162 / 6-417 S Hradec Králové აp.163 mᆰstský dᛰm se sochou sv. Jana 
Nepomuckého V Kopeაku 19

21510 / 6-418 S Hradec Králové აp.164 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 4

46848 / 6-513 S Hradec Králové აp.165 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 2

41214 / 6-419 S Hradec Králové აp.166 mᆰᘐᙐanský dᛰm Velké nám. 1

39796 / 6-574 S Hradec Králové აp.167 pevnost Floᘐna Pajkrova Z od Brnᆰnské

24640 / 6-425 S Hradec Králové აp.168 kaple sv. Klimenta, Bílá vᆰ០ roh ul. Rokitanského a 
Franuᘐovy

35010 / 6-4900 S Hradec Králové აp.169 აin០ovní dᛰm V Kopeაku 3

34925 / 6-515 S Hradec Králové აp.173 აin០ovní dᛰm Tomkova 2

23252 / 6-516 S Hradec Králové აp.174 აin០ovní dᛰm Tomkova 8

26042 / 6-4892 S Hradec Králové აp.175 აin០ovní dᛰm ᘀpitálská

42022 / 6-4893 S Hradec Králové აp.176 აin០ovní dᛰm Tomkova 12

46190 / 6-4702 S Hradec Králové აp.177 okresní knihovna Tomkova 17

34850 / 6-517 S Hradec Králové აp.178 mᆰstský dᛰm Tomkova 15

41585 / 6-420 S Hradec Králové აp.179 mᆰstský dᛰm Tomkova 13

28236 / 6-518 S Hradec Králové აp.180 mᆰstský dᛰm Tomkova, Dlouhá 11

28591 / 6-4894 S Hradec Králové აp.181 mᆰstský dᛰm Tomkova 9

26024 / 6-4904 S Hradec Králové აp.182 აin០ovní dᛰm ᘀpitálská 3

34802 / 6-519 S Hradec Králové აp.183 internát chlapecký, tzv. 
Boromeum

roh ul. ᘀpitálská a Dlouhá 2

15515 / 6-4895 S Hradec Králové აp.185 mᆰstský dᛰm Tomkova

17198 / 6-520 S Hradec Králové აp.186 აin០ovní dᛰm Tomkova 5

24816 / 6-522 S Hradec Králové აp.188 mᆰstský dᛰm Tomkova 1

34595 / 6-523 S Hradec Králové აp.189 mᆰstský dᛰm Zieglerova 1

32595 / 6-4906 S Hradec Králové აp.190 mᆰstský dᛰm - Staré Rudolfinum Na hradᆰ, Dlouhá

35626 / 6-4905 S Hradec Králové აp.193 აin០ovní dᛰm ᘀpitálská

23539 / 6-524 S Hradec Králové აp.194 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 6

30044 / 6-528 S Hradec Králové აp.201 mᆰstský dᛰm Úzká 2

21739 / 6-529 S Hradec Králové აp.205 mᆰstský dᛰm Úzká 11

46960 / 6-530 S Hradec Králové აp.206 mᆰstský dᛰm Úzká 9

35394 / 6-4907 S Hradec Králové აp.207 mᆰᘐᙐanský dᛰm Úzká

25621 / 6-4908 S Hradec Králové აp.208 mᆰᘐᙐanský dᛰm Úzká

15797 / 6-531 S Hradec Králové აp.209 mᆰᘐᙐanský dᛰm Úzká 3

31857 / 6-421 S Hradec Králové აp.210 mᆰᘐᙐanský dᛰm Úzká

42026 / 6-532 S Hradec Králové აp.211 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 10

24741 / 6-533 S Hradec Králové აp.212 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 12

19740 / 6-534 S Hradec Králové აp.213 mᆰᘐᙐanský dᛰm Dlouhá 14

28977 / 6-422 S Hradec Králové აp.219 kasárna - vojenský pevnostní dᛰm Ⴠeskoslovenské armády 24

28630 / 6-4330 S Hradec Králové აp.224 kasárna pro pᆰchotu - ័i០kova Komenského 4
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31472 / 6-4331 S Hradec Králové აp.227 kasárna jezdecká - Orlická Ignáta Herrmanna 2

47201 / 6-535 S Hradec Králové აp.229 აin០ovní dᛰm Mýtská 2

40522 / 6-536 S Hradec Králové აp.230 ᘐkola Zieglerova 4

34888 / 6-555 S Hradec Králové აp.233 Labská vodní elektrárna Kᖐi០íkova, také ZSJ 469140 -
Labská kotlina I

4

29054 / 6-4911 S Hradec Králové აp.238 mᆰᘐᙐanský dᛰm Ⴠs. armády

23006 / 6-4909 S Hradec Králové აp.263 mᆰstský dᛰm Tomkova

45438 / 6-4910 S Hradec Králové აp.272 აin០ovní dᛰm ᘀpitálská 8

28983 / 6-556 S Hradec Králové აp.275 hotel Labská, Grand Ⴠeskoslovenské armády 21

34501 / 6-4703 S Hradec Králové აp.300 spoleაenský dᛰm - Adalbertinum Ⴠeskoslovenské armády 22

31888 / 6-4542 S Hradec Králové აp.301 universita - pedagogická fakulta nám. Svobody

25358 / 6-4332 S Hradec Králové აp.336 zbrojnice Kozinova

30366 / 6-4912 S Hradec Králové აp.344 mᆰstský dᛰm Dlouhá 4

45636 / 6-4540 S Hradec Králové აp.365
jiná zdravotní stavba - budova II. 
Interní kliniky, pᛰv. 
Ústav hluchonᆰmých

Pospíᘐilova

15658 / 6-4541 S Hradec Králové აp.395 synagoga - bývalá Pospíᘐilova 1

39100 / 6-558 S Hradec Králové აp.408 okresní úᖐad a finanაní úᖐad, 
pozdᆰji krajský úᖐad

Ⴠeskoslovenské armády 51

18620 / 6-557 S Hradec Králové აp.409 spoleაenský dᛰm - bývalý okresní 
dᛰm

Palackého 6

13824 / 6-4526 S Hradec Králové აp.459 vila Stᖐelecká 6

32049 / 6-4527 S Hradec Králové აp.460 vila Stᖐelecká, náro០í s Nerudovou

15682 / 6-559 S Hradec Králové აp.465 muzeum východních Ⴠech Eliᘐაino nábᖐ. 7

23241 / 6-4523 S Hradec Králové აp.479 აin០ovní dᛰm Goაárova tᖐ., náro០ní poloha

33668 / 6-575 S Hradec Králové აp.500 pevnost Floᘐna Pivovarská Pivovarská floᘐna 1

33965 / 6-551 S Hradec Králové აp.510 აin០ovní dᛰm Masarykovo nám.

22244 / 6-550 S Hradec Králové აp.511 აin០ovní dᛰm Masarykovo nám.

32715 / 6-4524 S Hradec Králové აp.512 აin០ovní dᛰm ᘀvehlova 14

37919 / 6-560 S Hradec Králové 529 kostel evangelický აeskobratrský

24142 / 6-4525 S Hradec Králové აp.543 აin០ovní dᛰm tᖐ. Ⴠeskoslovenské armády

20057 / 6-4525 S Hradec Králové აp.556 აin០ovní dᛰm tᖐ. Ⴠeskoslovenské armády

25917 / 6-549 S Hradec Králové აp.617 აin០ovní dᛰm roh ul. Karla Hynka Máchy a 
Masarykova nám.

85879 / 6-4702 S Hradec Králové აp.620 აin០ovní dᛰm Tomkova 20

18218 / 6-538 S Hradec Králové აp.628 აin០ovní dᛰm tᖐ. Karla IV. 1 a 3, Masarykovo 
nám. 7 a 8

13493 / 6-539 S Hradec Králové აp.642 banka roh Ⴠelakovského ul. a 
Masarykova nám.

30143 / 6-562 S Hradec Králové აp.647 ᘐkola Hradecká

12782 / 6-5977 P Hradec Králové აp.665 აin០ovní dᛰm Bratᖐí Ⴠapkᛰ 13

23410 / 6-4528 S Hradec Králové აp.666 spoleაenský dᛰm YMCA ᘀafaᖐíkova 9

31141 / 6-4896 S Hradec Králové აp.674 აin០ovní dᛰm Tomkova 10

41880 / 6-537 S Hradec Králové აp.680 solnice bývalá z Zieglerovy ul., v zadním 
dvoᖐe domu აp. 230

42132 / 6-540 S Hradec Králové აp.682 stᖐední ᘐkola - gymnasium J. K. 
Tyla Tylovo nábᖐ., V Lipkách 12

25821 / 6-542 S Hradec Králové აp.690 základní ᘐkola Tylovo nábᖐ., V Lipkách 16

28248 / 6-543 S Hradec Králové აp.691 mateᖐská ᘐkola Tylovo nábᖐ. 18

17449 / 6-544 S Hradec Králové აp.729 sbor knᆰze Ambro០e a 
kolumbárium Ambro០ova 1

16946 / 6-545 S Hradec Králové აp.734 Steinského palác Ulrichovo nám.

18050 / 6-4532 S Hradec Králové აp.757 აin០ovní dᛰm Diviᘐova 1

26945 / 6-4529 S Hradec Králové აp.759 Tesaᖐova vila Ⴠechova

32692 / 6-561 S Hradec Králové აp.798 banka nám. Osvoboditelᛰ 2

18367 / 6-546 S Hradec Králové აp.810 jiná správní stavba - býv. 
ᖐeditelství státních drah

Ulrichovo nám. 4

23453 / 6-4531 S Hradec Králové აp.820 აin០ovní dᛰm nám. Osvoboditelᛰ 1

40596 / 6-4530 S Hradec Králové აp.828 აin០ovní dᛰm Kotᆰrova, Diviᘐova 1
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35017 / 6-4539 S Hradec Králové აp.835 gará០e tzv. Novákovy gará០e nám. 5. kvᆰtna

31115 / 6-4534 S Hradec Králové აp.842 mᆰstské láznᆰ s bazénem Eliᘐაino nábᖐ. 3

31762 / 6-547 S Hradec Králové აp.855 vila - souაást býv. ᖐeditelství 
státních drah Mánesova 17

36044 / 6-4533 S Hradec Králové აp.870 universita - lékaᖐská fakulta ᘀimkova 13

46240 / 6-4897 S Hradec Králové აp.896 აin០ovní dᛰm Tomkova 14

40989 / 6-4899 S Hradec Králové აp.911 აin០ovní dᛰm Tomkova 6

15337 / 6-4898 S Hradec Králové აp.953 mᆰᘐᙐanský dᛰm Tomkova 16

38849 / 6-565 S Kukleny kostel sv. Anny Denisovo námᆰstí

20274 / 6-572 S Kukleny muniაní sklady

39304 / 6-4914 S Kukleny pomník ᘐesti rudoarmᆰjcᛰ pᖐed boაním prᛰაelím kostela 
sv. Anny

14684 / 6-569 R Nový Hradec 
Králové

kostel sv. Antonína Poustevníka Svatováclavské nám.

46464 / 6-4333 S Plácky silniაní most pᖐes Labe

30594 / 6-683 S Pouchov kostel sv. Pavla Velká

14523 / 6-684 S Pouchov socha sv. Jana Nepomuckého Velká

25457 / 6-4535 S Pra០ské Pᖐedmᆰstí kostel Bo០ského srdce Pánᆰ nám. 28. ᖐíjna

28881 / 6-552 S Pra០ské Pᖐedmᆰstí
vysoká ᘐkola აp. 301, z toho jen: 
pamᆰtní deska s bustou prof. 
Jiᖐího Purkynᆰ

na prᛰაelí pedagogické fakulty

20946 / 6-4924 S Pra០ské Pᖐedmᆰstí pomník zamᆰstnancᛰm poᘐty na 
აp. 915

Zamenhofova 2

16153 / 6-4536 S Pra០ské Pᖐedmᆰstí აp.914 ០elezniაní stanice Hlavní nádra០í 
- výpravní budova Riegrovo nám.

24835 / 6-573 S Svobodné Dvory აp. muniაní sklady pᖐi silnici do Vᘐestar

14512 / 6-570 S Tᖐebeᘐ kostel sv. Jana Kᖐtitele Kopec sv. Jana, Husova
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H.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

H.3.1. OBECNᆠ
a) Hradec Králové je jedním z jádrových mᆰst Hradecko-Pardubické aglomerace. Je významnou 

metropolí, krajským mᆰstem královéhradeckého kraje. Dochází zde k soustᖐeჰování aktivit v rámci 
celého královéhradeckého regionu a z tohoto dᛰvodu zde vznikají vysoké po០adavky na flexibilitu 
rozvojových ploch.

b) Hradec Králové získal díky významným urbanistickým a architektonickým poაinᛰm v minulosti 
výjimeაný charakter zeleného, dobᖐe organizovaného mᆰsta – SALONU REPUBLIKY, s jasnou a აitelnou 
strukturou zástavby s dostatkem kvalitních veᖐejných prostranství a s nezamᆰnitelnou ᖐíაní krajinou, 
pronikající zelenými klíny a០ do samotného centra mᆰsta.

c) Urbanistická koncepce mᆰsta vychází zejména z respektování výᘐe uvedených idejí a jejich 
rozvíjením. 

d) Urbanistická koncepce dále vychází z hlavních zásad vítᆰzného návrhu mezinárodní ideové soutᆰ០e 
vyhláᘐené r. 2010 magistrátem mᆰsta Hradec Králové na téma“ „Ideový návrh územního plánu Hradec 
Králové“. 

e) Urbanistická koncepce se v pojetí konceptu územního plánu zabývá zejména územními podmínkami 
zastavitelných a pᖐestavbových ploch.

f) Urbanistická koncepce je navr០ena se znalostí a zᖐetelem k dosavadnímu utváᖐení struktury mᆰsta.

Urbanistickou koncepci tvoᖐí:
- vymezení ploch podle významu a stanovení podmínek jejich vyu០ití (bod H.3.2);
- vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek jejich vyu០ití (bod H.3.3);
- stanovení polycentrického systému mᆰsta (bod H.3.4);
- stanovení koncepce prostorového uspoᖐádání (bod H.3.5);
- vymezení systému sídelní zelenᆰ (bod H.3.6).

H.3.2. VYMEZENÍ PLOCH PODLE VÝZNAMU

H.3.2.1. plochy stabilizované 

se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní stabilizovaného prostᖐedí a pro potvrzení jeho stávajícího vyu០ití; 
v plochách stabilizovaných je stávající vyu០ití v souladu s koncepcí rozvoje mᆰsta. V plochách 
stabilizovaných zastavᆰného území je vývoj prostorového uspoᖐádání zástavby ukonაen. 

Stabilizované plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkresech Koncepce uspoᖐádání krajiny 
(A.2.3), Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4), Koncepce technické infrastruktury (A.2.5) a 
v Koordinaაním výkrese (B.2). 

Plochy stabilizované nejsou oznaაeny kódem. Podmínky vyu០ití pro stabilizované plochy jsou stanoveny 
v bodᆰ 6.1 Územního plánu.

H.3.2.2. plochy zastavitelné

se vymezují pro zajiᘐtᆰní rozvoje sídla ve významu §2 odst. (1) písm. j) zákona ა. 183/2006 Sb., ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. Vymezují se vnᆰ zastavᆰného území pro zajiᘐtᆰní rozvoje sídla (prioritnᆰ v návaznosti 
na hranici zastavᆰného území), zejména pro funkce bydlení, obაanského vybavení, rekreace, výroby. 
Souაasnᆰ se plochy zastavitelné vymezují i uvnitᖐ zastavᆰného území pro zajiᘐtᆰní podmínek intenzivního 
(oproti extenzivnímu) rozvoje sídla (intenzivní rozvoj sleduje zlepᘐení kvalitativních 
charakteristik v souაasnᆰ zastavᆰném území, extenzivní rozvoj realizuje po០adavky na rozvoj na nových, 
v souაasnosti nezastavᆰných, plochách).

Zastavitelné plochy jsou zobrazeny ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese (A.2.1), 
ve výkresech Urbanistická koncepce (A.2.2), Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), Koncepce dopravní 
infrastruktury (A.2.4), Koncepce technické infrastruktury (A.2.5) a v Koordinaაním výkrese (B.2).  
Podmínky vyu០ití pro plochy pᖐestaveb jsou stanoveny v bodᆰ 6.1 Územního plánu. 



134 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

Plochy zastavitelné jsou Územním plánem vymezeny pᖐedevᘐím:

- podél hlavních urbanizaაních os, kterými jsou stávající a novᆰ navrhované mᆰstské bulváry: „Nová 
Pra០ská tᖐída“ (lokalita Temeᘐvár), „Nová Zelená“, ulice Koutníkova, „Letiᘐtní bulvár“ se zástavbou ve 
Vᆰkoᘐích;

- podél 2. Mᆰstského okruhu (Goაárᛰv okruh);
- v návaznosti na hranici zastavᆰného území mᆰsta;
- v souvislosti se samostatným rozvojem obcí mimo kompaktní zástavbu mᆰsta (Slatina, Piletice, Rusek, 

Plotiᘐtᆰ, Svobodné Dvory, Chaloupky, Plaაice, Bᖐezhrad, Roudniაka, Malᘐova Lhota, Svinary) 
v návaznosti na hranici zastavᆰného území tᆰchto obcí.

Dᛰvod vymezení Oznaაení plochy

Vyu០ití nezastavᆰných 
pozemkᛰ uvnitᖐ zastavᆰného 
území

Z68.02, Z58.02,Z58.04, Z58.05, Z58.07, Z58.13, Z89.05, Z79.08, 
Z79.09, Z79.24, Z79.25, Z79.26, Z79.27, Z79.28, Z79.32, Z79.39, 
Z79.41, Z69.19, Z69.20, Z69.35, Z59.15, Z59.20, Z59.26, Z59.27, 
Z59.30, Z59.31, Z70.04, Z70.12, Z70.17, Z70.18, Z70.20, Z70.75, 
Z70.78, Z70.84, Z70.94, Z70.96, Z70.119, Z60.05, Z60.06, Z60.09, 
Z60.12, Z60.13, Z60.17, Z60.21, Z60.22, Z60.30, Z60.32, Z60.33, 
Z60.35, Z60.37, Z60.41, Z60.42, Z60.43, Z60.46, Z50.02, Z50.08, 
Z50.11, Z50.14, Z50.15, Z50.16, Z50.24, Z50.26, Z50.30, Z40.02, 
Z40.04, Z40.07, Z40.11, Z40.24, Z71.02, Z71.04, Z71.09, Z71.12, 
Z71.16, Z71.17, Z71.18, Z71.20, Z71.47, Z71.48, Z71.49, Z71.64, 
Z71.87, Z71.88, Z71.98, Z71.99, Z71.101, Z61.01, Z61.02, Z61.03, 
Z61.06, Z61.07, Z61.08, Z61.10, Z61.11, Z61.19, Z61.20, Z61.21, 
Z61.22, Z61.23, Z61.24, Z61.25, Z61.28, Z61.29, Z61.34, Z61.35, 
Z61.36, Z61.38, Z61.41, Z61.44, Z51.02, Z51.03, Z51.04, Z51.05, 
Z51.06, Z51.08, Z62.01, Z62.06, Z62.07, Z62.08, Z62.09, Z62.18, 
Z62.24, Z62.25, Z62.26, Z62.30, Z62.39, Z62.41, Z62.43, Z62.44, 
Z52.01, Z52.02, Z52.03, Z52.04, Z52.10, Z52.11, Z52.15, Z52.16, 
Z73.02, Z63.03, Z63.07, Z63.18, Z63.20, Z63.21, Z63.22.

Rozvoj v návaznosti na hranici 
zastavᆰného území (plocha 
აásteაnᆰ v zastavᆰném 
území)

Z68.07, Z68.08, Z68.09, Z58.10, Z58.11, Z89.10, Z79.07, Z79.29, 
Z69.04, Z69.22, Z69.67, Z59.01, Z59.22, Z59.29, Z70.02, Z70.03, 
Z70.06, Z70.26, Z70.67, Z70.117, Z60.44, Z60.45, Z60.51, Z60.53, 
Z60.58, Z60.59, Z60.60, Z60.65, Z50.19, Z50.31, Z50.37, Z40.05, 
Z40.15, Z40.17, Z40.21, Z40.25, Z81.05, Z81.06, Z71.21, Z71.40, 
Z71.66, Z71.68, Z71.70, Z71.71, Z71.72, Z71.73, Z71.78, Z71.81, 
Z71.118, Z71.119, Z61.16, Z61.30, Z61.42, Z61.43, Z41.04, Z41.07, 
Z41.08, Z72.17, Z72.29, Z62.11, Z62.12, Z63.04, Z63.10, Z63.13.

Rozvoj mimo stávající 
zastavᆰné území

Z68.03, Z68.06, Z58.03, Z58.06, Z58.09, Z89.08, Z89.09, Z79.03, 
Z79.06, Z79.10, Z79.11, Z79.14, Z79.15, Z79.20, Z79.30, Z79.31, 
Z79.33, Z79.34, Z79.35, Z79.38, Z79.40, Z69.01, Z69.05, Z69.06, 
Z69.07, Z69.12, Z69.18, Z69.25, Z69.26, Z69.27, Z69.30, Z69.31, 
Z69.32, Z69.33, Z69.34, Z69.38, Z69.40, Z69.42, Z69.44, Z69.45, 
Z69.48, Z69.49, Z69.50, Z69.51, Z69.53, Z69.68, Z59.10, Z59.13, 
Z59.14, Z59.25, Z59.36, Z49.01, Z49.02, Z49.03, Z80.10, Z80.11, 
Z80.12, Z80.13, Z70.05, Z70.09, Z70.10, Z70.11, Z70.14, Z70.15, 
Z70.16, Z70.19, Z70.21, Z70.22, Z70.24, Z70.25, Z70.27, Z70.28, 
Z70.29, Z70.30, Z70.31, Z70.35, Z70.36, Z70.37, Z70.38, Z70.40, 
Z70.41, Z70.42, Z70.43, Z70.44, Z70.45, Z70.46, Z70.63, Z70.64, 
Z 70.65, Z70.66, Z70.88, Z70.93, Z70.95, Z70.98, Z70.99, Z70.102, 
Z70.104, Z70.105, Z70.106, Z70.109, Z70.110, Z70.111, Z70.112, 
Z70.115, Z70.116, Z70.122, Z60.02, Z60.07, Z60.08, Z60.10, Z60.11, 
Z60.49, Z60.50, Z60.52, Z60.55, Z60.56, Z60.69, Z50.17, Z50.18, 
Z50.20, Z50.21, Z50.27, Z50.28, Z50.29, Z50.32, Z50.33, Z50.35, 
Z50.36, Z50.38, Z40.01, Z40.06, Z40.09, Z40.13, Z40.16, Z40.18, 
Z40.22, Z40.26, Z40.28, Z40.29, Z81.07, Z81.08, Z81.09, Z81.10, 
Z81.11, Z81.12, Z81.14, Z81.15, Z81.17, Z81.18, Z71.01, Z71.03, 
Z71.05, Z71.06, Z71.10, Z71.11, Z71.14, Z71.15, Z71.19, Z71.23, 
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Dᛰvod vymezení Oznaაení plochy
Z71.26, Z71.27, Z71.28, Z71.29, Z71.30, Z71.32, Z71.37, Z71.42, 
Z71.43, T71.50, Z71.51, Z71.53, Z71.54, Z71.55, Z71.56, Z71.57, 
Z71.58, Z71.59, Z71.69, Z71.80, Z71.82, Z71.83, Z71.84, Z71.120, 
Z71.121, Z71.122, Z71.123, Z71.124, Z71.125, Z71.126, Z61.15, Z61.17, 
Z51.13, Z51.14, Z51.15, Z41.05, Z41.06, Z41.10, Z41.14, Z41.16, 
Z41.17, Z41.19, Z41.21, Z41.23, Z41.25, Z41.27, Z41.33, Z41.34, 
Z41.35, Z41.36, Z82.01, Z82.03, Z82.06, Z82.13, Z82.14, Z82.15, 
Z72.06, Z72.08, Z72.10, Z72.15, Z72.18, Z72.22, Z72.24, Z72.37, 
Z62.02, Z62.03, Z62.05, Z62.14, Z62.17, Z62.19, Z62.27, Z62.28, 
Z62.29, Z62.31, Z62.35, Z62.36, Z62.37, Z62.38, Z62.45, Z52.07, 
Z52.18, Z73.03, Z73.06, Z73.07, Z63.01, Z63.02, Z63.06, Z63.08, 
Z63.09, Z63.15, Z63.16, Z63.19, Z63.23, Z53.03, Z43.01.

Zdᛰvodnᆰní vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území

Území Hradce Králové je specifické tím, ០e díky rovinatému terénnímu reliéfu v kombinaci s trasami 
vodních tokᛰ vnikají záplavová území na mnohých místech hluboko do mᆰsta. V mnoha pᖐípadech se jedná 
o nezastavᆰné lokality uvnitᖐ mᆰsta, které jsou z dᛰvodu jejich umístᆰní jinak vhodné k vymezení 
rozvojových ploch. 

Na ochranu mᆰsta pᖐed záplavami jsou na urაitých vodních tocích navr០ena protipovodᒀová opatᖐení, 
nᆰkterá jsou umístᆰna mimo území mᆰsta Hradce Králové.

V územním plánu jsou zastavitelná území vymezena v záplavovém území výjimeაnᆰ, a to pouze v povodí 
tᆰch vodních tokᛰ, kde je souაasnᆰ navr០ena protipovodᒀová ochrana v území, která po své realizaci 
umo០ní následné vyu០ití tᆰchto ploch, resp. jejich აástí zasa០ených záplavovým územím. Tyto აásti ploch 
jsou podmínᆰné stanovením poᖐadí zmᆰn v území (etapizací). Jde o lokality, kde správce toku (Povodí 
Labe) ji០ dlouhodobᆰ územnᆰ pᖐipravuje realizaci protipovodᒀové ochrany.

Rozvojové plochy jsou v záplavovém území navr០eny z toho dᛰvodu, ០e se jedná o nezastavᆰná území 
uvnitᖐ mᆰsta s velkým rozvojovým potenciálem, popᖐípadᆰ o okrajová území pᖐímᆰstských აástí, která jsou 
ve smᆰru jejich pᖐirozeného rozvoje. Dále je dᛰvodem k vymezení tᆰchto ploch snaha o minimalizaci 
záborᛰ kvalitní zemᆰdᆰlské pᛰdy. Územní plán nevymezuje ០ádné zastavitelné rozvojové plochy v aktivní 
zónᆰ záplavového území.

Rozvojové plochy jsou navr០eny v záplavovém území tᆰchto vodních tokᛰ:

a) v povodí Melounky: Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených 
vyhláᘐeným záplavovým územím Z60.06, Z60.09, Z79.24, Z79.27, Z70.96, Z69.19., Z69.20, Z69.22, 
Z69.26, Z60.02, Z60.07, Z60.10, Z60.11 je mo០né po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí 
Melounky PP-01 a PP-03.

b) v povodí Chaloupské svodnice: Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených 
vyhláᘐeným záplavovým územím Z70.36, Z70.42, Z70.63, Z70.64, Z70.41, Z70.38, Z71.122, Z71.120, 
Z71.119  je mo០né po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Chaloupské svodnice PP-02.

c) v povodí Piletického potoku (Ⴠernilovského a Librantického p.): Stavební vyu០ití აástí rozvojových 
zastavitelných ploch pᖐímo dotაených záplavovým územím pᖐipraveným k vyhláᘐení Z50.08, Z50.37, 
Z60.51, Z60.52, Z60.59 je mo០né po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Piletického potoka 
(Ⴠernilovského a Librantického p.) - mimo správní území mᆰsta Hradce Králové.

d) v povodí Plaაického potoka: Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených 
vyhláᘐeným záplavovým územím Z72.06, Z73.02 je mo០né a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany 
v povodí Plaაického potoka PP-04 a PP-12.

H.3.2.3. plochy pᖐestavby

jsou vymezeny ve smyslu §43 odst. (1) zákona ა. 183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, pro plochy 
uvnitᖐ zastavᆰného území, které mají vzhledem k navr០ené koncepci rozvoje území nevhodné vyu០ití 
území, nebo nevhodný typ struktury zástavby, pᖐípadnᆰ oba nedostatky zároveᒀ. 

Plochy pᖐestaveb jsou zobrazeny ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese (A.2.1), ve 
výkresech Urbanistická koncepce (A.2.2), Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), Koncepce dopravní 
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infrastruktury (A.2.4), Koncepce technické infrastruktury (A.2.5) a v Koordinaაním výkrese (B.2).  
Podmínky vyu០ití pro plochy pᖐestaveb jsou stanoveny v bodᆰ 6.1 Územního plánu.

Plochy pᖐestaveb jsou Územním plánem vymezeny pᖐedevᘐím: 

- v územích bývalých, nebo stávajících málo vyu០ívaných výrobních areálᛰ s do០itým vybavením 
(brownfields) – areály ZVU, Montas, Tesla, Ko០elu០na, Vojenský opravárenský podnik;

- na pozemcích s nevhodnou strukturou zástavby podél 2. mᆰstského okruhu;
- v areálu letiᘐtᆰ za úაelem vytvoᖐení podmínek pro vybudování výcvikového centra slo០ek integrovaného 

záchranného systému.

Dᛰvod vymezení Oznaაení plochy

Nevhodné stávající vyu០ití 
území

P58.12, P79.13, P69.28, P69.29, P69.65, P59.05, P59.07, P59.28, 
P59.37, P49.04, P70.13, P70.23, P70.48, P70.52, P70.62, P70.71, 
P70.77, P70.86, P70.100, P70.103, P70.108, P70.114, P70.118, P60.14, 
P60.23, P60.24, P60.25, P60.26, P60.27, P60.28, P60.31, P60.48, 
P60.54, P60.57, P60.62, P60.63, P60.64, P60.67, P50.01, P50.09, 
P50.10, P50.13, P50.22, P50.23, P40.10, P40.12, P40.14, P40.23, 
P81.04, P71.07, P71.08, P71.22, P71.25, P71.45, P7146, P71.52, 
P71.62, P71.67, P71.76, P71.77, P71.85, P71.89, P71.90, P71.91, 
P71.92, P71.93, P71.94, P71.95, P71.97, P71.100, P71.102, P71.103, 
P71.104, P71.105, P71.107, P71.110, P71.112, P71.113, P71.116, 
P71.117, P61.04, P61.05, P61.09, P61.12, P61.13, P61.39, P61.40, 
P51.07, P51.09, P51.10, P41.03, P41.26, P41.29, P41.30, P72.14, 
P62.13, P62.16, P62.21, P62.22, P62.23, P52.05, P52.09, P52.12, 
P52.13, P52.14, P73.04, P63.17, P63.24, P63.25, P53.01.

Nevhodný stávající typ 
struktury zástavby

P70.39, P60.15, P60.34, P60.39, P60.40, P71.63, P71.128, P61.27, 
P61.31, P61.33, P62.32.

Nevhodné stávající vyu០ití 
území a nevhodný typ 
struktury zástavby souაasnᆰ

P68.11, P69.37, P70.50, P70.51, P70.53, P70.54, P70.55, P70.56, 
P70.57, P70.58, P70.59, P70.60, P70.61, P70.68, P70.69, P70.70, 
P70.72, P70.73, P70.74, P70.76, P70.79, P70.80, P70.81, P70.85, 
P70.87, P70.91, P70.101, P70.107, P70.121, P60.16, P60.20, P60.29, 
P60.36, P60.38, P60.47, P60.68, P50.12, P50.25, P71.13, P71.33, 
P71.44, P71.60, P71.61, P71.65, P71.75, P71.79, P71.86, P71.96, 
P71.106, P71.108, P71.109, P71.111, P61.18, P61.32, P51.01, P41.01, 
P41.02, P62.04, P62.10, P62.40, P62.42, P52.08, P52.17, P63.12, 
P53.02.

Pᖐestavba plochy v souvislosti 
s rozvojem dopravní 
infrastruktury

P69.54, P69.55, P69.57, P70.47, P70.49, P70.82, P70.83, P70.89, 
P70.90, P70.92, P70.97, P70.120, P60.18, P60.19, P71.74, P71.114, 
P71.115, P72.30, P72.31, P72.32, P72.34.

H.3.2.4. plochy zmᆰn v krajinᆰ 

jsou vymezené pro pᖐemᆰnu území s nevhodným vyu០itím na cílové vyu០ití území nestavebního charakteru. 
Plochy zmᆰn v krajinᆰ jsou zobrazeny ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese 
(A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), a v Koordinaაním výkrese (B.2).  

Podmínky vyu០ití pro plochy pᖐestaveb jsou stanoveny v bodᆰ 6.1 Územního plánu. Plochy zmᆰn v krajinᆰ 
jsou Územním plánem vymezeny pᖐedevᘐím: 

- za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj ploch lesních (NL);
- za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro posílení rᛰznorodosti, ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní 

schopnosti zemᆰdᆰlské krajiny na extenzivnᆰ obhospodaᖐovaných pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního 
fondu (na plochách NSpz);

- za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro sportovní a rekreaაní vyu០ití ploch v nezastavᆰném území (na 
plochách NSs).
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Dᛰvod vymezení Oznaაení plochy

Pᖐemᆰna vyu០ití 
nezastavᆰného území

K78.01, K68.01, K68.04, K68.05, K58.01, K58.08, K58.14, K58.15, 
K58.16, K89.01, K89.02, K89.03, K89.11, K79.36, K79.37, K69.02, 
K69.03, K69.09, K69.15, K69.17, K69.21, K69.23, K69.24, K69.52, 
K69.58, K69.60, K69.61, K69.62, K.69.63, K69.64, K59.16, K59.17, 
K59.18, K59.19, K59.21, K59.23, K59.24, K59.32, K59.33, K59.34, 
K59.35, K80.01, K80.02, K80.03, K80.06, K80.07, K80.08, K80.09, 
K70.32, K70.33, K70.34, K70.113, K70.123, K60.01, K60.04, K60.61, 
K60.66, K50.03, K50.04, K50.06, K50.34, K40.03, K40.20, K81.01, 
K81.02, K81.03, K81.16, K71.34, K71.35, K71.36, K71.38, K71.39, 
K71.41, K71.127, K51.11, K51.12, K41.09, K41.12, K41.13, K41.15, 
K41.20, K41.28, K41.31, K41.32, K31.01, K31.02, K82.02, K82.04, 
K82.05, K82.07, K82.08, K82.09, K82.10, K82.11, K82.12, K72.01, 
K72.02, K72.03, K72.04, K72.05, K72.07, K72.09, K72.11, K72.12, 
K72.13, K72.16, K72.19, K72.20, K72.21, K72.23, K72.25, K72.26, 
K72.28, K72.33, K72.35, K72.36, K62.15, K73.01, K73.05, K73.08, 
K73.09, K73.10, K73.11, K63.05, K63.11, K63.14, K70.08

Pᖐemᆰna vyu០ití zastavᆰného
území na vyu០ití území 
nestavebního charakteru

K58.16, K89.04, K89.06, K89.07, K79.04, K79.05, K79.12, K69.09, 
K80.04, K80.05, K80.07, K80.14, K70.01, K40.03, K40.19, K40.27, 
K71.34, K61.14, K41.11, K41.13, K72.11, K72.23, K72.27, K72.33.

H.3.2.5. plochy a koridory územních rezerv

se vymezují ve smyslu §36 odst. (1) zákona 183/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním 
výkrese (A.2.1), ve výkresech Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), Koncepce dopravní infrastruktury 
(A.2.4) a v Koordinaაním výkrese (B.2). 

Podmínky vyu០ití pro plochy a koridory územních rezerv jsou stanoveny v bodᆰ 9 Územního plánu.

Dᛰvod vymezení Oznaაení plochy
Výhledový rozvoj zástavby 
s ohledem na urbanistickou 
koncepci území

R68.10, R79.23, R69.08, R69.16, R69.43, R69.59, R59.08, R59.11, 
R70.07, R70.124, R50.05, R40.08, R41.22, R41.24.

Výhledový rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury

R78.02, R79.01, R79.02, R60.03, R50.07, R50.39.

Výhledový rozvoj 
nezastavᆰného území

R49.05, R49.06, R49.07.
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H.3.3. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ
Názvy ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou navr០eny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. V souladu s §3 odst. (4) vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, jsou 
plochy dále podrobnᆰji აlenᆰny. Názvy podrobnᆰji აlenᆰných ploch jsou pᖐevzaty z metodiky Minis, verze 
2.2. 
Územní plán stanovuje tyto plochy s jiným zpᛰsobem vyu០ití ne០ je uvedeno v §4 a០ 19 vyhláᘐky ა. 
501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ:

- Plochy zelenᆰ soukromé (ZS);
- Plochy zelenᆰ pᖐírodního charakteru (ZP).

Stanovení tᆰchto ploch je odᛰvodnᆰno v bodᆰ H.6.2.

H.3.3.1. Odᛰvodnᆰní rozsahu vymezených zastavitelných a pᖐestavbových ploch bydlení, ploch 
smíᘐených obytných mᆰstských a ploch smíᘐených obytných venkovských na základᆰ 
prognózy demografického vývoje

H.3.3.1.1. Obecnᆰ

Zjiᘐtᆰní potᖐeby zastavitelných ploch pro bydlení má z hlediska udr០itelnosti rozvoje ka០dého sídla zásadní 
význam. Ka០dý územní plán musí být v souladu s obecnými cíli územního plánování, jak jsou vyjádᖐeny 
napᖐ. v § 18 zákona 183/2006 Sb.

Dle zadání územního plánu je dᛰraz kladen na „hospodárné vyu០ívání zastavᆰného území“ a na vymezování 
zastavitelných ploch „s ohledem na potenciál rozvoje území“, který je v praxi pᖐedevᘐím vyjádᖐen 
zmᆰnami v poაtu obyvatel. 

Z toho vyplývá nezbytnost koordinovat veᖐejné a soukromé zájmy v území a omezovat negativní dᛰsledky 
suburbanizace na udr០itelný rozvoj.

Právᆰ suburbanizace je v souაasné dobᆰ jedním z problémᛰ rozvoje mᆰsta. Hradec Králové podobnᆰ jako 
ostatní velká mᆰsta v Ⴠeské republice se ji០ blí០í dosa០ení limitᛰ svého územního rozvoje, a to 
jak technických, tak i pᖐírodních. Významným limitem je kvalitní zemᆰdᆰlský pᛰdní fond, rozhodující 
význam má i ochrana pᖐírody a krajiny. Proces vystᆰhovávání majetnᆰjᘐích vrstev obyvatelstva z mᆰst se 
pak projevuje v celkovém poklesu poაtu obyvatel, ve zmᆰnách sociální struktury a v neposlední ᖐadᆰ mᛰ០e 
tento proces napomáhat ke vzniku sociálnᆰ vylouაených lokalit. Rozvoj mᆰst pᖐi zmᆰnách nebo vytváᖐení 
urbánního prostᖐedí musí vytváᖐet podmínky pᛰsobící proti prostorovᆰ sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudr០nost obyvatel. 

Výrazným negativním dopadem suburbanizace je nárᛰst dopravy mezi jádrovým sídlem a okolními sídly, 
vyu០ívanými pᖐedevᘐím k bydlení. Zvýᘐené dopravní zatí០ení zpᛰsobené denní dojí០ჰkou do zamᆰstnání, 
ᘐkol a za dalᘐími slu០bami nadmᆰrnᆰ zatᆰ០uje komunikaაní trasy, zhorᘐuje ០ivotní prostᖐedí a v neposlední 
ᖐadᆰ finanაnᆰ zatᆰ០uje veᖐejné rozpoაty nejen z hlediska staveb a údr០by komunikací, ale i z hlediska 
provozu veᖐejné hromadné dopravy.

Omezování suburbanizace mᛰ០e v budoucnosti omezit nejen rᛰst nákladᛰ na dopravu, ale i vyᘐᘐí vyu០ívání 
rezerv v urbanistické struktuᖐe mᆰsta, pᖐiაem០ jde pᖐedevᘐím o vyu០ívání pᖐestavbových ploch a ploch sice 
ji០ urაených k bydlení, ale dosud málo intenzivnᆰ vyu០ívaných. Typickými pᖐestavbovými plochami jsou 
tzv. „brownfields“, neboli plochy vᆰtᘐinou bývalých výrobních areálᛰ, které dnes chátrají a nevyu០ívají se 
k ០ádným komerაním úაelᛰm. 

H.3.3.1.2. Základní principy stanovení potᖐeby ploch

Pro pochopení dosavadního vývoje mᆰsta აi ᘐirᘐího regionu a pro odhad jeho dalᘐího rozvoje je nutné 
vycházet z hodnocení vzájemnᆰ propojeného systému obyvatelstvo – bydlení – zamᆰstnanost, a to nejen 
v ᖐeᘐeném území, ale i s vnímáním jeho ᘐirᘐích vazeb. 

Zamᆰstnanost (pᖐedevᘐím v regionálním pohledu) má prvoᖐadý význam pro prosperitu vᆰtᘐiny sídel, 
hospodáᖐské podmínky území vytváᖐí celá ᖐada faktorᛰ, promítající se do atraktivity bydlení. Otázka 
pᖐimᆰᖐeného vyu០ití této atraktivity ᖐeᘐeného území je hlavním podkladem pro formulování prognózy 
vývoje poაtu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu. Prognóza slou០í jako podklad pro pᖐimᆰᖐený návrh 
rozsahu potᖐebných ploch pro bydlení, co០ má výrazný dopad  na dimenzování dopravní a technické 
infrastruktury mᆰsta.
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Výpoაet vychází z pᖐedpokladu dlouhodobého poklesu zalidnᆰnosti bytᛰ, ke kterému dochází pᖐedevᘐím 
zmᆰnou rodinných forem ០ivota. Kromᆰ stálého zmenᘐování velikosti domácností se na poklesu 
zalidnᆰnosti podílí i transformace trvalého bydlení na druhé (rekreaაní) bydlení, kde i nová bytová 
výstavba slou០í აasto jako bydlení urაené k rekreaci.

Pro stanovení potᖐeby zastavitelných ploch pro bydlení je nutno vyjít z podílu bytᛰ v zastavᆰném území 
obce a z podílu bytᛰ na nových plochách, vymezených územním plánem. Je nutné vzít v úvahu, ០e აást 
nových bytᛰ vzniká nástavbami, vestavbami, pᖐístavbami nebo v prolukách, zahradách apod. Bᆰ០nᆰjᘐí je 
tento jev v rozptýlené venkovské zástavbᆰ, ménᆰ bᆰ០ný je v intenzivní mᆰstské zástavbᆰ. Oაekávaný podíl 
bytᛰ na nových plochách je nutné stanovit v០dy s ohledem na strukturu a mo០nosti zástavby mᆰsta.

Potᖐebu ploch výraznᆰ ovlivᒀuje i podíl nových bytᛰ v bytových domech, který zejména ve mᆰstech 
pᖐedstavuje výraznou polo០ku upravující výslednou potᖐebu ploch. Zásadními parametry je prᛰmᆰrná 
velikost pozemku rodinného domu, kdy je nutné poაítat i s potᖐebou cca 20 % celkových ploch na obslu០né 
komunikace, ochranná pásma, zeleᒀ apod. Do prᛰmᆰrné velikosti pozemku pro jeden byt v bytovém domᆰ 
se pᖐedevᘐím promítá prᛰmᆰrná podla០nost a nároky na veᖐejná prostranství v okolí vაetnᆰ ploch pro 
parkování.

Posledním vstupem pro zjiᘐᙐování reálné potᖐeby nových zastavitelných ploch pro bydlení v územním 
plánu je stanovení jejich pᖐimᆰᖐené rezervy, která mᛰ០e jednak pokrýt neoაekávaný zájem investorᛰ o 
bytovou výstavbu v obci a jednak vytváᖐí pojistku, neboᙐ u vᆰtᘐiny pozemkᛰ není v dobᆰ zpracování 
územního plánu jisté, zda budou v nejbli០ᘐích letech nabídnuty k zástavbᆰ. 

Vytvoᖐení dostateაné rezervy zastavitelných ploch pro bydlení také vytváᖐí bariéru proti neúmᆰrnému 
rᛰstu jejich ceny v dᛰsledku nedostateაné nabídky. Pokud by toti០ nabídka pozemkᛰ byla malá, 
nerovnováha na trhu zpᛰsobila nárᛰst jejich ceny. Zájemci o bytovou výstavbu by tak byli z území mᆰsta 
vytlaაeni do okolních obcí, kde získají pozemky za výhodnᆰjᘐích podmínek. 

Výsledky sაítání v roce 2011 potvrzují, ០e doᘐlo k významnému nárᛰstu bydlení i mimo trvale obydlené 
byty, zejména v rámci tzv. neobydlených bytᛰ. Nelze proto údaje o poაtu obyvatel v obcích a o poაtu 
trvale obydlených bytᛰ mechanicky pᖐebírat ze statistických údajᛰ, ale je nutno provést úpravu poაtu 
obyvatel bydlících v bytech a úpravu poაtu trvale obydlených bytᛰ, vაetnᆰ upᖐesnᆰní rozsahu druhého 
bydlení. Tak je mo០né dosáhnout reálného obrazu o systému bydlení v ᖐeᘐeném území a o mo០nostech a 
potᖐebách jeho rozvoje a promítnutí tᆰchto potᖐeb do reálné potᖐeby nových zastavitelných ploch pro 
bydlení. U velkých mᆰst bylo u០ po sაítání v roce 2001 jasné, ០e velká vᆰtᘐina neobydlených bytᛰ byla ve 
skuteაnosti obydlena, otázkou bylo rozliᘐení prvního a druhého bydlení. Z kvantitativního hlediska menᘐí 
problém pᖐedstavuje stanovení poაtu obyvatel bydlících mimo byty (v zaᖐízeních) a obyvatel zcela 
nemajících bydlení (bezdomovci).

H.3.3.1.3. Zhodnocení dosavadního vývoje poაtu obyvatel v Hradci Králové

Vývoj poაtu obyvatel v území odrá០í pᖐedevᘐím jeho rozvojové schopnosti a prosperitu. Obyvatelstvo, jeho 
bydlení, související slu០by a zamᆰstnanost (podmínky pro hospodáᖐský rozvoj území) tvoᖐí vzájemnᆰ 
propojený systém osídlení, který se vyvíjí se znaაnou setrvaაností. Poznání dlouhodobého i krátkodobého 
vývoje poაtu obyvatel v daném území je základním východiskem prognózy vývoje poაtu jeho obyvatel. 
Vývoj a prognózu poაtu obyvatel území zachycuje následující tabulky.

Tab. 1 
Dlouhodobý vývoj poაtu obyvatel (zdroj: ჀSÚ)

Poაet obyvatel - stav Poაet obyvatel 
-prognóza

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2025
Hradec 
Králové 18884 29310 50137 57118 66608 80463 96145 99917 97155 94242 90000-

94000

Od prvního moderního sაítání obyvatel v r. 1869 je mo០né vývoj poაtu obyvatel v Hradci Králové 
charakterizovat takto:

- Poაet obyvatel ve mᆰstᆰ pomᆰrnᆰ plynule rostl od doby prᛰmyslové revoluce a០ do devadesátých let 
minulého století.
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- Výraznᆰjᘐí negativní zásah z hlediska celkového vývoje poაtu obyvatel nepᖐedstavovala pro mᆰsto ani 
druhá svᆰtová válka, neboᙐ nedoᘐlo k zásadní zmᆰnᆰ populace jako v nᆰkterých „pᖐíhraniაních“ 
mᆰstech.

- Hlavní vývojové impulsy se postupnᆰ mᆰnily, hlavní roli vᘐak mᆰly výhodná centrální poloha v regionu, 
rozvoj prᛰmyslu ve mᆰstᆰ a alokace tzv. komplexní bytové výstavby.

- Poაet obyvatel mᆰsta dosáhl maxima na konci roku 1993, kdy v Hradci ០ilo 100 854 obyvatel. Poté 
poაet obyvatel klesal v jednotlivých letech (s výjimkou roku 2008), nicménᆰ s rᛰznou intenzitou.

- Z vývoje poაtu obyvatel po r. 2000 je patrná obecná tendence k poklesu poაtu obyvatel ve mᆰstᆰ, 
naruᘐená v období let 2005-2008, kdy doᘐlo ke zmenᘐení rychlosti poklesu, nicménᆰ v roce 2008 se 
vývoj opᆰt „obrátil“.

- Pᖐíაinou tohoto vývoje byl soubᆰh pozitivního vývoje pᖐirozenou mᆰnou i salda migrace. Nadᆰje do 
budoucna na zmᆰnu vývoje pᖐirozenou mᆰnou, zejména na rᛰst poაtu narozených, je menᘐí ne០ na 
pozitivní zmᆰny v oblasti migrace. Je to dáno deformací vᆰkové struktury obyvatel umocnᆰnou tzv. 
pronatalitní politikou v sedmdesátých letech minulého století i poklesem úhrnné plodnosti ០en.  

Tab. 2 
Vývoj poაtu obyvatel v Hradci Králové po r. 2000 (zdroj: ၠSÚ)

Poაet obyvatel

Rok

stav k 1.1. 
daného 

roku
narození zemᖐelí pᖐistᆰho-

vaní
vystᆰho-

vaní

pᖐirozená 
mᆰna 

=narození-
zemᖐelí

saldo 
migrace

zmᆰna 
celkem

2001 97 286 825 932 1 067 1 838 -107 -771 -878
2002 96 408 803 933 1 612 2 135 -130 -523 -653
2003 95 755 802 933 1 919 2 348 -131 -429 -560
2004 95 195 849 938 1 828 2 240 -89 -412 -501
2005 94 694 839 933 1 996 2 165 -94 -169 -263
2006 94 431 938 898 2 330 2 546 40 -216 -176
2007 94 255 961 992 2 697 2 669 -31 28 -3
2008 94 252 1 082 939 2 344 2 242 143 102 245
2009 94 497 1 027 970 2 092 2 153 57 -61 -4
2010 94 493 1 011 945 1 850 2 091 66 -241 -175
2011 93 801 923 957 1 701 1 978 -34 -277 -311
2012 93 490

prᛰmᆰr 914 941 1 974 2 243 -27 -269 -296

V roce 2008 byla pro mᆰsto Hradec Králové zpracována Prognóza vývoje poაtu obyvatel do roku 2040 
(Katedra statistiky a informatiky, VᘀE Praha). V tomto podrobném podkladu bylo uva០ováno s rᛰstem poაtu 
obyvatel z 94500 v r. 2008 na 97400 v r. 2026, a výhledovᆰ na 98400 v r. 2040. V konfrontaci se skuteაným 
vývojem v posledních letech, pᖐedevᘐím po r. 2000, se jeví prognóza jako pᖐíliᘐ optimistická, zᖐejmᆰ 
ovlivnᆰná i krátkodobᆰ pᖐíznivým vývojem poაtu obyvatel mᆰsta v letech 2006-2009. 

Z dneᘐního pohledu se jeví uvedený stᖐednᆰdobý výhled rᛰstu poაtu obyvatel jako nereálný. Udr០ení 
stagnace poაtu obyvatel ve mᆰstᆰ bᆰhem nejbli០ᘐích 15 let by bylo nesporným úspᆰchem. 
Nejpravdᆰpodobnᆰjᘐí prognózou vývoje poაtu obyvatel vᘐak je dalᘐí pokles poაtu obyvatel mᆰsta na 
cca 90 000 v roce 2026.
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Graf. 1
Vývoj poაtu obyvatel v Hradci Králové po r. 2000 (zdroj: ၠSÚ)

V rámci prognózování vývoje poაtu obyvatel je nutné se zabývat i výhledovými faktory, které mohou dále
ovlivᒀovat atraktivitu mᆰsta u hlediska zájmu o bydlení. Jedná se pᖐedevᘐím o dokonაení dálnice D11 a០ 
do mᆰsta (horizont dokonაení cca 2014), o výstavbu rychlostní silnice R35 spojující východní Ⴠechy 
s Moravou po kᖐi០ovatku Opatovice (horizont cca 2015-2020) a o აtyᖐpruhovou komunikaci spojující Hradec 
Králové s Pardubicemi (horizont dokonაení 2012).

Uvedené dopravní stavby jistᆰ zvýᘐí celkovou atraktivitu mᆰsta a to nejen z hlediska alokace 
ekonomických aktivit, ale i z hlediska zájmu o bydlení. Nicménᆰ zlepᘐování dostupnosti mᆰsta mᛰ០e 
naopak vést k dalᘐímu rozvoji suburbanizace, podpoᖐenému právᆰ rozvojem dopravních sítí. Vzhledem 
k tomu, ០e ji០ dnes je nabídka volných ploch pro bydlení nedostaაující, zvᆰtᘐí se pouze tlak na rᛰst cen 
pozemkᛰ, ale bez dostateაné nabídky zastavitelných ploch se zájmy nových potenciálních investorᛰ zamᆰᖐí 
spíᘐ na okolní malá sídla.

H.3.3.1.4. Zhodnocení atraktivity mᆰsta pro bydlení

Atraktivita pro bydlení je dána v hlavní míᖐe ᘐirᘐí ekonomickou prosperitou mᆰsta. Tato prosperita se 
zrcadlí pᖐedevᘐím v úrovni nezamᆰstnanosti, pᖐíjmᛰ obyvatel a vybavenosti domácností (napᖐ. automobily, 
druhým bydlením apod.). Míra nezamᆰstnanosti v Hradci Králové je dlouhodobᆰ ni០ᘐí ne០ prᛰmᆰr ჀR, 
nicménᆰ situace i tak není pᖐíznivá, neboᙐ absolutní poაet nezamᆰstnaných dlouhodobᆰ pᖐekraაuje 3000 
ekonomicky aktivních osob. Královéhradecký kraj navíc patᖐí spíᘐe k podprᛰmᆰrným krajᛰm, v pomyslném 
០ebᖐíაku je na 5 nejhorᘐí pozici ze 14 krajᛰ ჀR. 

Pro bydlení dále hrají dᛰle០itou roli velikost sídla, úroveᒀ vybavenosti, kvalita ០ivotního a obytného 
prostᖐedí, rekreaაní zázemí atd. Z tohoto pohledu vykazuje Hradec Králové vysokou úroveᒀ zejména 
obაanské vybavenosti, co០ se promítá do pozitivního vnímání mᆰsta veᖐejností jako mᆰsta s „dobrou 
adresou“.
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Tab. 3
Vývoj ekonomické aktivity a nezamᆰstnanosti v Hradci Králové (zdroj: ჀSÚ)

26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991

Poაet obyvatel celkem 94242 97155 99917

Ekonomicky aktivní 45926 50630 54648

Nezamᆰstnaní 3253 3020 1332

Míra nezamᆰstnanosti 7,1% 6,0% 2,4%

Míra nezamᆰstnanosti – prᛰmᆰr ჀR 9,8% 9,3% 2,3%

Atraktivita pro bydlení je patrná pᖐedevᘐím z obvyklých (tr០ních) cen bydlení, pᖐedevᘐím bytᛰ, rodinných 
domkᛰ a z výᘐe místnᆰ obvyklého nájemného. Tr០ní ceny pomᆰrnᆰ pᖐesnᆰ odrá០ejí reálné preference 
„spotᖐebitelᛰ“, obecná oაekávání i stav místního trhu bydlení v Hradci Králové.  Aktuální tr០ní cena 
starᘐího bytu 3+1 se v Hradci Králové pohybuje kolem 1,7 mil. Kა. Úroveᒀ cen je zde vyᘐᘐí ne០ u 
srovnatelných mᆰst v ჀR, mírnᆰ ni០ᘐí ne០ u vᆰtᘐího Brna a výraznᆰ ni០ᘐí ne០ v Praze, která pᖐedstavuje 
výrazný hodnotový pól z hlediska cen bydlení v rámci ჀR. Ceny nemovitostí ve mᆰstᆰ jednoznaაnᆰ 
potvrzují nejvyᘐᘐí atraktivitu bydlení u Hradce Králové, pokud jde velikostní kategorii mᆰst 50-100 tis. 
obyvatel.

Vývoj atraktivity bydlení ve mᆰstᆰ dokumentuje tabulka s cenami starᘐích bytᛰ. Vysoké tr០ní ceny bytᛰ 
jsou do znaაné míry v „souladu“ s intenzitou bytové výstavby ve mᆰstᆰ. Místní trh nevytváᖐí pro komerაní 
investory v oblasti bydlení podmínky srovnatelné s Prahou nebo Brnem, nicménᆰ jsou výraznᆰ 
nadprᛰmᆰrné  oproti zbytku ჀR. 

Tab. 5
Tr០ní ceny starᘐích bytᛰ (zdroj: KISEB, IRI)

Prᛰmᆰrná tr០ní cena starᘐího bytu 3+1 (tis. Kა)

Mᆰsto / rok
2003 2005 2008 2009 2011

Praha 1843 1809 3268 2887 2745
Brno 1192 1142 2186 2080 2015

Hradec Králové 1114 1165 2115 1754 1704
Karlovy Vary 1067 1100 1708 1754 1543
Plzeᒀ 985 1078 1921 1592 1537
Pardubice 923 1067 1894 1603 1519
Olomouc 935 1033 1878 1564 1511
Ⴠeské Budᆰjovice 863 914 1574 1448 1463
Zlín 974 1058 1738 1486 1411
Liberec 766 857 1730 1444 1358
Opava 638 769 1490 1305 1313
Jihlava 928 1012 1597 1292 1266
Ostrava 406 478 1347 1087 1027
Ústí nad Labem 319 440 846 876 804

prᛰmᆰr ჀR 894 951 1766 1701 1555

Rozdíly v cenách bydlení se v ჀR po r. 1990 dlouhodobᆰ sni០ují vlivem pᖐeva០ující tr០ní alokace nové 
bytové výstavby. Od roku 2008 klesly ceny bytᛰ v Hradci Králové v relativní cenové úrovni z cca 125% 
prᛰmᆰrné ceny ჀR na 110% v roce 2011. Cenová pozice mᆰsta se mírnᆰ zhorᘐila, jde vᘐak o podobný vývoj 
jako u srovnatelných mᆰst.
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Vysoká cena bytᛰ ve mᆰstᆰ signalizuje i vysokou prodejnost bytᛰ (koeficient prodejnosti vyᘐᘐí ne០ 1, tj. 
tr០ní cena bytᛰ je ve mᆰstᆰ vyᘐᘐí ne០ nákladová cena). Tato skuteაnost vᘐak druhotnᆰ vede k vysokým 
cenám pozemkᛰ.

V následující tabulce je uveden pᖐehled cen stavebních pozemkᛰ podle evidence ჀSÚ v letech 2008-2010. 
Z tabulky je patrná mimoᖐádná pozice Hradce Králové, nejvyᘐᘐí mezi mᆰsty ჀR (s výjimkou Prahy) -
viz sloupec srovnávající relativní cenovou hladinu (prᛰmᆰr za 3 roky, který zvyᘐuje spolehlivost hodnocení. 
Ceny pozemkᛰ jsou v Hradci Králové do znaაné míry srovnatelné s okrajem Prahy. Vysoké ceny ve srovnání 
s jinými mᆰsty i s blízkým okolím (napᖐ. Pardubice) indikují nízkou nabídku stavebních pozemkᛰ na 
místním trhu v Hradci Králové.

Tab. 6 Ceny stavebních pozemkᛰ v letech 2001-2010 
(zdroj: ჀSÚ, MF ჀR - daᒀ z pᖐevodu nemovitostí)

Kupní ceny v letech
Název mᆰsta -

აásti
Poᖐadí dle 
kupní ceny

Relativní 
cen. hladiny 

ჀR=100%

Poაet 
pᖐevodᛰ

Variaაní 
koefic. 2008 2009 2010

Praha 1 1 3 478,8 90 51 40 226 45 177 45 380
Praha 2 2 1 317,7 132 56 20 893 14 123 13 950
Praha 6 3 750,4 381 55 9 064 9 972 9 021
Praha 5 7 503,4 212 63 6 002 6 475 7 534
Praha 12 14 397,9 208 45 5 082 5 314 4 708
Praha 21 19 351,6 129 43 4 459 3 782 5 111
Praha 28 26 244,3 36 68 2 690 5 282 3 238
Praha 26 27 242,4 40 73 2 957 4 363 2 531
Hradec Králové 28 230,6 616 72 2 939 2 914 2 780
Plzeᒀ-mᆰsto 29 222,6 308 83 2 840 2 531 2 938
Praha 15 31 209,2 79 55 1 983 3 096 4 196
Pardubice 32 202,7 984 78 2 463 2 368 2 934
Ⴠeské 
Budᆰjovice 33 199,0 766 99 2 561 2 358 2 502
Beroun 34 193,1 171 57 1 871 2 099 3 074
Kladno 35 181,7 542 107 2 203 1 805 2 764
Karlovy Vary 36 174,1 718 134 2 790 1 784 1 731
Brno-mᆰsto 38 162,4 4 351 123 1 704 1 619 2 579

H.3.3.1.5. Zhodnocení vývoje struktury bytového fondu

Podle výsledkᛰ SLDB bylo v roce 2001 ve mᆰstᆰ  37780 trvale obydlených bytᛰ a v r. 1991  klesl jejich 
poაet na 36320. Údaje z pᖐedbᆰ០ných výsledkᛰ sაítání v r. 2011 uvádᆰjí v Hradci Králové poაet 38100 
trvale obydlených bytᛰ, co០ by mᆰlo znamenat zmᆰnu tendence vývoje z pᖐedchozího intercenzálního 
období.

Proto០e uvedené აíslo nezahrnuje vᘐechny obvykle obydlené byty, byl výchozí poაet bytᛰ zpᖐesnᆰn na 
základᆰ údajᛰ o bytové výstavbᆰ z let 2001-2011, údajᛰ o poაtu tzv. neobydlených bytᛰ v r. 2001 a údajᛰ 
z evidence bytᛰ v rámci systému Registru sაítacích obvodᛰ a budov ჀSÚ. Nemalý podíl, cca 7%, vykazovaly 
v r. 2001 trvale neobydlené byty, co០ odpovídá poაtu 2866 bytᛰ. To signalizuje rezervy v intenzitᆰ vyu០ití 
bytového fondu a zejména to ukazuje na pomᆰrnᆰ velký rozsah druhého bydlení

V ᖐeᘐeném území jsou evidovány chaty, tedy objekty individuální rekreace. Celkový rozsah druhého 
bydlení, jeho០ vᆰtᘐí აást tvoᖐí i tzv. neobydlené byty, mᛰ០eme odhadovat na cca 3200 jednotek. Druhé 
bydlení také mírnᆰ zvᆰtᘐuje poაet pᖐítomných obyvatel.

V období 2001 – 2011 bylo v Hradci Králové postaveno nebo rekonstruováno cca 3090 bytᛰ, pᖐitom poაet 
rekonstrukcí se v jednotlivých letech výraznᆰ mᆰnil. Rozsah bytové výstavby ve mᆰstech a obcích je po r. 
1990 dominantnᆰ ovlivnᆰn preferencemi obyvatel, kteᖐí pᖐedstavují skupinu individuálních drobných 
investorᛰ. V nejatraktivnᆰjᘐích územích pak konkrétní alokaci bytové výstavby výraznᆰ ovlivᒀují i komerაní 
investoᖐi.
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Poაet obydlených bytᛰ v ᖐeᘐeném území je pro rok 2012 odhadován na cca 40 200 jednotek, pokud 
jde o první bydlení. 

Tab. 7
Dokonაené byty – Hradec Králové (zdroj: ၠSÚ)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 prᛰm.

Celkem 190 237 114 132 244 223 558 590 286 514 120 291,6
z toho 
v byt. 
domech

91 39 49 79 137 65 388 441 189 395 23 172,4

H.3.3.1.6. Stanovení základních parametrᛰ pro modelování potᖐeby nových bytᛰ

Výpoაet vychází z pᖐedpokladu dlouhodobého poklesu zalidnᆰnosti bytᛰ, ke kterému dochází pᖐedevᘐím 
zmᆰnou rodinných forem ០ivota. Kromᆰ stálého zmenᘐování velikosti cenzových domácností se na poklesu 
zalidnᆰnosti podílí i transformace trvalého na druhé bydlení, pᖐiაem០ i nová bytová výstavba slou០í აasto 
jako druhé, rekreaაní bydlení. Dále kalkulaაka vychází z prognózy vývoje poაtu obyvatel v období zhruba 
15 let od vydání územního plánu obce (obvyklé „návrhové“ období územního plánu).

Poაet obyvatel v cílovém období návrhu územního plánu

Vzhledem k dosavadnímu vývoji poაtu obyvatel v posledních letech a obecným tendencím v rozvoji 
osídlení je mo០né pᖐedpokládat mírný pokles poაtu obyvatel v obci a to na cca 90 tis. obyvatel do roku 
2025-2030. V úvahu je vᘐak nutno vzít i opravnou polo០ku – ji០ v roce 2001 bydlelo cca 1,3% obyvatel mimo 
byty (vᆰtᘐinou v zaᖐízeních), v souაasnosti je to cca 2% (odborný odhad), v budoucnu kolem 3% (pᖐíაinou je 
pᖐedevᘐím stárnutí obyvatel a rostoucí mobilita). Výsledná bilance je tak zpᖐesnᆰna na reálný vývoj poაtu 
obyvatel v bytech. Pro modelování byly zvoleny tᖐi varianty zmᆰny poაtu obyvatel:

Varianta pokles: 87300

Varianta stagnace: 92400

Varianta rᛰst: 94090

Zmᆰny v rozsahu bytového fondu urაeného k bydlení (odpad bytᛰ)

Pᖐesná evidence úbytkᛰ bytᛰ v ჀR dlouhodobᆰ neexistuje, byty zanikají ᖐadou forem, nejen demolicemi. 
V minulosti se pᖐedpokládalo, ០e prᛰmᆰrná ០ivotnost bytu je cca 100 let a odpad bytᛰ je cca 1 % 
z výchozího poაtu bytᛰ roაnᆰ. Skuteაný vývoj po r. 1991 ukázal, ០e odpad bytᛰ je mnohem ménᆰ 
intenzivní, navíc velikost odpadu bytᛰ v jednotlivých obcích kolísá. Je ovlivnᆰna zejména jejich 
potenciální rekreaაní funkcí, pᖐesnᆰji rozvojem druhého bydlení (zejména u mᆰst). V pᖐípadᆰ ᖐeᘐeného 
území je reálné pᖐedpokládat odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,25% z výchozího poაtu bytᛰ roაnᆰ. 
Vᆰtᘐinou nepᛰjde o fyzický odpad (demolice), ale spíᘐ o sluაování bytᛰ, pᖐevod na druhé bydlení apod. 
Odpad obydlených bytᛰ je obvykle hlavním zdrojem rᛰstu druhého bydlení, co០ je pᖐirozeným projevem 
rᛰstu ploᘐné úrovnᆰ bydlení. Po r. 1990 pokraაuje rᛰst podílu druhého bydlení i pᖐes pokles intenzity 
bytové výstavby, pᖐiაem០ se nepotvrdily úvahy, ០e druhé bydlení pᖐedstavuje rezervu kapacit z hlediska 
trvalého (prvního) bydlení. V souაasnosti je podíl druhého bydlení v Hradci Králové cca 7% (3200 
jednotek druhého bydlení) z celkového poაtu jednotek bydlení (cca 43 400), v období po r. 2025 zᖐejmᆰ 
výraznᆰ pᖐekroაí 4000. 

Pᖐedpokládaný vývoj zalidnᆰnosti bytᛰ s ohledem na velikost domácností

Odhad vývoje zalidnᆰnosti vychází z prᛰmᆰrné hodnoty poklesu velikosti domácnosti dle údajᛰ ჀSÚ 
v letech 1970-2001 a oაekávaných trendᛰ dalᘐího vývoje. Ve mᆰstech je zalidnᆰnost bytᛰ dlouhodobᆰ 
podprᛰmᆰrná, co០ vyplývá z vyᘐᘐího zastoupení jednoაlenných domácností i vyᘐᘐího podílu starᘐího 
obyvatelstva. Okrajovým faktorem je i mo០né sní០ení rozsahu sou០ití cenzových domácností. V Hradci 
Králové je pᖐedpokládán pokles zalidnᆰnosti cca 0,6% roაnᆰ, tj. o 1/3 ni០ᘐí ne០ v minulosti.
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H.3.3.1.7. Stanovení parametrᛰ urbanistického rozvoje

K modelování potᖐeby zastavitelných ploch pro bydlení je nutné vycházet z koncepce rozvoje mᆰsta, která 
je dána mírou vyu០ití ploch v ji០ zastavᆰném území a ploch na “zelené louce”. Jako podklad byly pou០ity 
dvᆰ varianty konceptu územního plánu, které vykazují rᛰznou míru vymezení zastavitelných ploch a ploch 
pᖐestavbových. Na základᆰ tᆰchto variant byly pᖐipraveny dvᆰ pracovní alternativy stanovení potᖐeby ploch 
a po jejich vyhodnocení byla definována a vyhodnocena alternativa reálná.

Pracovní alternativy byly stanoveny takto:

- alternativa A, která poაítá s výstavbou nových bytᛰ ve stabilizovaných plochách a აásteაnᆰ i 
v plochách pᖐestavbových s vᆰtᘐinou bytᛰ na „zelené louce“;

- alternativa B, která poაítá s maximálním vyu០itím pᖐestavbových ploch a stabilizovaného území.

Podíl nových bytᛰ v zastavitelných plochách pro bydlení

Pro stanovení potᖐeby zastavitelných ploch pro bydlení je nutné upᖐesnit podíl bytᛰ v zastavᆰném území 
obce a na nových plochách vymezených územním plánem. Ⴠást nových bytᛰ vzniká nástavbami, 
vestavbami, pᖐístavbami nebo v prolukách, zahradách apod. Bᆰ០nᆰjᘐí je tento jev v rozptýlené vesnické 
zástavbᆰ, ménᆰ bᆰ០ný je v husté zástavbᆰ mᆰstské.

Pro alternativu A byl zvolen pomᆰrnᆰ reálný pᖐedpoklad, ០e 40% nových bytᛰ vznikne ve stabilizovaném 
území a v pᖐestavbových plochách, co០ znamená, ០e pro zastavitelné plochy zbývá cca 60%.

Pro alternativu B byl zvolen pᖐedpoklad vysoce optimistický, kdy mᆰla být vᆰtᘐina bytᛰ umístᆰna do 
stabilizovaného území a do pᖐestavbových ploch a na zastavitelných plochách mᆰlo vzniknout pouze 20%
nových bytᛰ.

Po vyhodnocení výsledkᛰ a reálných mo០ností vyu០ití ploch uvnitᖐ mᆰsta byl pro výslednou alternativu C
stanoven pomᆰr 15% nových bytᛰ ve stabilizovaném území a pᖐestavbových plochách a 85% na plochách 
zastavitelných. Pᖐi výpoაtu je tᖐeba zohlednit fakt, ០e fyzická i ekonomická dostupnost pᖐedevᘐím 
pᖐestavbových ploch je აasto nároაná, pᖐedevᘐím vzhledem k nutnosti vysokých vstupních nákladᛰ na 
jejich pᖐípravu pro bytovou, popᖐ. smíᘐenou výstavbu. Pokud má mᆰsto v dohledné dobᆰ nabídnout 
investorᛰm dostupné plochy pro bydlení, je nutné poაítat s vyu០itím volných ploch a plochy pᖐestavbové 
vyu០ívat pᖐedevᘐím v návaznosti na dalᘐí významné investice do výroby a obაanské vybavenosti.

Podíly nových bytᛰ v bytových, rodinných domech a jiných objektech

V souაasné dobᆰ le០í tᆰ០iᘐtᆰ nové bytové výstavby v ჀR ve výstavbᆰ rodinných domᛰ. Bytové domy se staví 
zejména ve vᆰtᘐích mᆰstech nebo v rekreaაních obcích (apartmánové byty). Podíl bytᛰ v rodinných 
domech je nutné nastavit v souladu se situací v dané obci, napᖐíklad provᆰᖐit i zámᆰry vzniklé v rámci 
komunitního plánování (byty v penzionech pro dᛰchodce, DPS apod., které mají vᆰtᘐinou formu bytových 
domᛰ). Dle údajᛰ z variant konceptu územního plánu byl pro alternativy A a B odhadnut pᖐedpokládaný 
podíl nových bytᛰ v rodinných domech na 35%. Pᖐi modelování výsledné alternativy C byl tento podíl 
upraven na 45% ve prospᆰch rodinných domᛰ, aby se podpoᖐila nabídka pozemkᛰ pro soukromé investory a 
aby doᘐlo k omezení suburbanizace.

Prᛰmᆰrné velikosti pozemkᛰ pro jeden byt podle pᖐedpokládaného zpᛰsobu zástavby

Pᖐedpokládaný odhad vychází z informací o prᛰmᆰrných výmᆰrách pozemkᛰ pro nové rodinné domy 
v jednotlivých krajích a ve velikostních skupinách obcí. Obvyklá velikost je cca 600-1000 m2. Velikost 
pozemku vᘐak do znaაné míry závisí na tradici zástavby v obci a v regionu, ve mᆰstech je pak hlavním 
faktorem cena pozemku. Vzhledem k charakteru mᆰsta  Hradec Králové a vzhledem k pᖐedpokládanému 
zpᛰsobu zástavby byla prᛰmᆰrná hrubá velikost pozemku pro rodinný dᛰm odhadnuta v alternativách A a B 
na 1000 m2. Vzhledem k pᖐedpokládané výᘐi cen tᆰchto pozemkᛰ vᘐak byla prᛰmᆰrná výmᆰra pro 
alternativu C sní០ena na 800 m2. K tᆰmto hodnotám je nutné pᖐipoაítat cca 20% navýᘐení vzhledem 
k podílu na komunikacích, veᖐejných prostranstvích, zeleni apod., které bývají rovnᆰ០ souაástí 
vymezených zastavitelných ploch pro bydlení. Potᖐeba pozemkᛰ na 1 byt v bytových domech je cca 5 krát 
menᘐí.

Odhad rezervy z hlediska nedostupnosti pozemkᛰ

Velké procento vymezených zastavitelných ploch bývá nedostupné pᖐedevᘐím z hlediska majetkoprávních 
vztahᛰ (zejména na vesnicích a u rodinné zástavby bývají pozemky prodávány pouze vybraným zájemcᛰm, 
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აasto აlenᛰm rodiny). Plochy ve mᆰstech jsou mnohdy vyu០itelné pouze za pᖐispᆰní vᆰtᘐího investora, 
který pozemky nejprve vykoupí, scelí a následnᆰ pᖐemᆰní na stavební parcely. Slo០itý proces od vymezení 
zastavitelné plochy po její pᖐemᆰnu ve stavební pozemky je natolik nároაný, ០e se აasto více ne០ polovina 
zámᆰrᛰ vᛰbec neuskuteაní. Zda bude nová výstavba na plochách vymezených územním plánem skuteაnᆰ 
realizována, závisí na jejich pᖐipravenosti a tr០ní dostupnosti, na jejich cenᆰ a na celkové ekonomické 
situaci. Z výᘐe uvedených dᛰvodu je doporuაováno uva០ovat s výraznými ploᘐnými rezervami pro novou 
bytovou výstavbu, v pᖐípadᆰ ᖐeᘐeného území je doporuაeno poაítat s rezervou cca 80%. Uvedená hodnota 
byla pou០ita pro vᘐechny tᖐi alternativy vyu០ití ploch.

H.3.3.1.8. Modelování potᖐeby ploch pomocí kalkulaაky URBANKA

Modelování alternativ potᖐeby ploch je provedeno ve tᖐech variantách. První varianta pᖐedpokládá 
pokles poაtu obyvatel. Druhá varianta pᖐedpokládá, ០e se poაet obyvatel v obci nezmᆰní a potᖐeba 
zastavitelných ploch je dána pouze poklesem zalidnᆰnosti bytᛰ a odpadem bytového fondu. Tᖐetí varianta 
vychází z pᖐedpokladu rᛰstu poაtu obyvatel.

Pracovní alternativy

Na základᆰ vstupních údajᛰ uvedených v kapitolách H.3.3.1.6 a H.3.3.1.7 byly vypoაtena modelová 
potᖐeba zastavitelných ploch pro alternativy A a B.

Vstupní hodnoty
Alternativy urbanistické koncepce A

pᖐedevᘐím na 
„zelené louce“

B
s vyu០itím 

pᖐestavbových 
ploch

Výchozí rok bilance 2012 2012
Výchozí poაet obyvatel v bytech 92400 92400
Výchozí poაet bytᛰ (BD, RD a jiné objekty) 40200 40200
Pᖐedpokládané hodnoty pro cílový rok
Cílový rok bilance 2027 2027
Pᖐedpokládaný poაet obyvatel v bytech (varianta pokles) 87300 87300
Pᖐedpokládaný poაet obyvatel v bytech (varianta 
stagnace)

92400 92400

Pᖐedpokládaný poაet obyvatel v bytech (varianta rᛰst) 94090 94090
Pᖐedpokládaná roაní intenzita odpadu bytᛰ 0,25% 0,25%
Pᖐedpokládaný roაní pokles zalidnᆰnosti bytᛰ 0,6% 0,6%
Parametry územního plánu
Podíl nových bytᛰ na zastavitelných plochách 60% 20%
Podíl nových bytᛰ v rodinných domech 35% 35%
Prᛰmᆰrná velikost pozemku rodinného domu 1000 m2 1000 m2

Podíl navýᘐení velikosti pozemku 20% 20%
Podíl velikosti pozemku pro byt v BD oproti bytu v RD 20% 20%
Rezerva - nedostupnost pozemkᛰ 80% 80%

Vypoაtené hodnoty pro cílový rok 2027
Odpad bytᛰ 1508 1508
Prᛰmᆰrná zalidnᆰnost 2,09 2,09
Potᖐeba nových bytᛰ a zastavitelných ploch (varianta pokles)
Celková potᖐeba nových bytᛰ 2123 2123
Celková potᖐeba nových zastavitelných ploch 132,07 ha 44,02 ha
Potᖐeba nových bytᛰ a zastavitelných ploch (varianta stagnace)
Celková potᖐeba nových bytᛰ 3823 3823
Celková potᖐeba nových zastavitelných ploch 237,82 ha 79,27 ha
Potᖐeba nových bytᛰ a zastavitelných ploch (varianta rᛰst)
Celková potᖐeba nových bytᛰ 4386 4386
Celková potᖐeba nových zastavitelných ploch 272,84 ha 90,95 ha
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Výsledná alternativa

Výsledná alternativa byla modelována po vyhodnocení alternativ A a B.

Vstupní hodnoty
Výchozí rok bilance 2012
Výchozí poაet obyvatel v bytech 92 400
Výchozí poაet bytᛰ (BD, RD a jiné objekty) 40 200
Pᖐedpokládané hodnoty pro cílový rok
Cílový rok bilance 2027
Pᖐedpokládaný poაet obyvatel v bytech (varianta pokles) 87 300
Pᖐedpokládaný poაet obyvatel v bytech (varianta stagnace) 92 400
Pᖐedpokládaný poაet obyvatel v bytech (varianta rᛰst) 94 090
Pᖐedpokládaná roაní intenzita odpadu bytᛰ 0,25%
Pᖐedpokládaný roაní pokles zalidnᆰnosti bytᛰ 0,6%
Parametry územního plánu
Podíl nových bytᛰ na zastavitelných plochách 85%
Podíl nových bytᛰ v rodinných domech 45%
Prᛰmᆰrná velikost pozemku rodinného domu 800 m2

Podíl navýᘐení velikosti pozemku 20%
Podíl velikosti pozemku pro byt v BD oproti bytu v RD 20%
Rezerva - nedostupnost pozemkᛰ 80%

Vypoაtené hodnoty pro cílový rok 2027
Odpad bytᛰ 1 508
Prᛰmᆰrná zalidnᆰnost 2,09
Potᖐeba nových bytᛰ a zastavitelných ploch (varianta pokles)
Celková potᖐeba nových bytᛰ 2 123
Celková potᖐeba nových zastavitelných ploch 174,27 ha
Potᖐeba nových bytᛰ a zastavitelných ploch (varianta stagnace)
Celková potᖐeba nových bytᛰ 3823
Celková potᖐeba nových zastavitelných ploch 313,81 ha
Potᖐeba nových bytᛰ a zastavitelných ploch (varianta rᛰst)
Celková potᖐeba nových bytᛰ 4386
Celková potᖐeba nových zastavitelných ploch 360,02 ha

Závᆰr

Na základᆰ výsledkᛰ alternativy C je mo០né vyslovit následující závᆰr:

Vzhledem k reálnosti vyu០ití pᖐestavbových ploch pro bydlení je reálná potᖐeba zastavitelných ploch 
pro bydlení v Hradci Králové pro období 2012 – 2027 odhadnuta v rozmezí 174 – 360 ha.
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H.3.3.1.9. Porovnání výsledkᛰ s bilancí konceptu územního plánu 

Koncept územního plánu Hradce Králové je zpracován ve dvou variantách s rᛰzným rozsahem 
zastavitelných ploch i ploch pᖐestaveb.

Porovnání bilancí pro obᆰ varianty konceptu bylo provedeno s výsledky alternativy C urbanistické 
koncepce. Jsou porovnávány pouze plochy zastavitelné, neboᙐ, jak ji០ bylo výᘐe uvedeno, plochy 
pᖐestavbové jsou pova០ovány spíᘐe za doplᒀkové vzhledem k jejich obtí០né dostupnosti pro novou 
výstavbu. 

Varianty vývoje poაtu obyvatel Zastavitelné plochy
Varianta pokles 174,3 ha
Varianta stagnace 313,8 ha
Varianta rᛰst 360,0 ha
Varianta 1 konceptu 312,2 ha
Varianta 2 konceptu 331,9 ha

Na základᆰ porovnání modelových bilancí potᖐeby ploch a variant konceptu územního pánu lze vyslovit 
následující závᆰr:

Obᆰ varianty konceptu územního plánu Hradce Králové odpovídají z hlediska dimenzování 
zastavitelných ploch reálné potᖐebᆰ bytᛰ pᖐi pᖐedpokládané stagnaci poაtu obyvatel. Pokud by mᆰlo 
dojít k nárᛰstu poაtu obyvatel, bylo by nutné rozᘐíᖐit vymezení zastavitelných ploch nebo zintenzivnit 
vyu០ití ploch pᖐestavbových u០ proto, ០e zhruba tᖐetina zastavitelných ploch je urაena pro smíᘐené 
vyu០ití a tudí០ nebude slou០it pouze pro bydlení. 
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H.3.3.2. PLOCHY BYDLENÍ (B)

Plochy bydlení vymezují v souladu s §4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu. Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy bydlení je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Rozvoj bydlení v návaznosti na 
kompaktní mᆰsto

Z51.03, Z51.04, Z52.02, Z60.11, Z60.52, Z62.09, Z62.11, Z62.12, 
Z62.17, Z69.32, Z69.48, Z69.49, Z70.10, Z70.24, Z70.25, Z70.28, 
Z70.29, Z70.42, Z70.44, Z70.63, Z70.64, Z70.66, Z70.98, Z71.04, 
Z71.18, Z71.59, Z71.74

Vyu០ití nezastavᆰných ploch pro 
bydlení v rámci zastavᆰného 
území (dostavby)

Z60.06, Z60.09, Z61.19, Z61.20, Z61.23, Z62.43, Z70.84, Z71.02, 
Z71.09, Z71.16, Z71.51, Z71.57, Z71.58, Z71.66, Z71.82, Z71.101, 
Z71.123, Z71.47, Z71.48, Z71.64

Doplnᆰní zástavby pᖐímᆰstského 
sídla pro bydlení

Z40.05,Z40.21, Z41.04, Z41.17, Z41.19, Z41.23, Z52.16, Z52.16, 
Z59.10, Z59.13, Z60.02, Z62.25, Z62.30, Z63.06, Z63.08, Z63.21, 
Z63.22, Z69.20, Z69.22, Z69.26, Z70.03, Z70.04, Z70.05, Z73.02, 
Z81.06, Z81.07, Z81.08, Z82.15

Stanovení pevných hranic bydlení 
u pᖐímᆰstského sídla

Z41.05, Z51.13, Z51.14, Z59.25, Z59.29, Z59.30, Z59.31, Z63.01, 
Z63.03, Z63.04, Z63.13, Z63.16, Z63.19, Z63.20, Z63.23, Z81.12

Nahrazení nevhodného funkაního 
vyu០ití nebo nevhodné struktury 
zástavby ve prospᆰch pᖐestavby 
na plochy bydlení

P41.01, P41,02, P41.26, P41.29, P41.30, P51.07, P51.09, P51.10, 
P52.05, P52.13, P52.14, P52.17, P53.01, P53.02, P59.28, P62.04, 
P62.16, P62.21, P62.22, P62.23, P63.12, P63.17, P63.25, P70.61, 
P70.72, P70.73, P70.79, P70.85, P70.87, P71.07, P71.110, P71.45, 
P71.46, P71.52, P71.65, P71.67, P72.30, P72.31

H.3.3.3. PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – MᆠSTSKÉ (SM)

Plochy smíᘐené obytné mᆰstské se vymezují za úაelem dosa០ení polyfunkაního charakteru mᆰsta a 
rozmanitého rozvoje mᆰstských funkcí. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy smíᘐené obytné – mᆰstské je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Rozvoj smíᘐeného bydlení  
mᆰstského v návaznosti na 
kompaktní mᆰsto

Z60.07, Z60.10, Z60.17, Z69.33, Z69.34, Z69.42, Z69.44, Z70.102, 
Z70.109, Z70.112, Z70.21, Z70.22, Z70.38, Z70.40, Z70.41, Z70.43, 
Z70.67, Z70.99, Z71.12, Z71.27, Z71.28, Z71.43, Z71.53, Z71.68, 
Z71.69, Z71.80, Z71.71, Z71.84, Z71.87, Z71.98Z71.119, Z71.121, 
Z79.20

Vyu០ití nezastavᆰných ploch pro 
smíᘐené mᆰstské bydlení v rámci 
kompaktního mᆰsta ve prospᆰch 
smíᘐeného bydlení mᆰstského

Z50.02, Z50.15, Z50.26, Z60.22, Z60.33, Z60.37, Z60.41, Z60.42, 
Z60.51, Z60.59, Z61.22, Z61.29, Z61.34, Z61.35, Z62.08, Z62.41, 
Z70.93, Z71.15,  Z71.97

Doplnᆰní struktury zástavby 
pᖐímᆰstského sídla pro smíᘐené 
bydlení mᆰstské

Z40.29, Z41.34, Z49.02, Z49.03, Z52.10, Z52.11, Z62.27, Z70.11, 
Z70.17, Z73.03, Z73.07, Z81.10



150 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Nahrazení nevhodného vyu០ití 
území nebo nevhodného typu 
struktury zástavby ve prospᆰch 
pᖐestavby na plochy smíᘐeného 
bydlení  mᆰstského

P49.04, P50.12, P50.25, P51.01, P52.08, P52.09, P52.12, P60.15, 
P60.19, P60.20, P60.23, P60.25, P60.27, P60.29, P60.34, P60.36, 
P60.38, P60.39, P60.40, P60.47, P60.62, P61.18, P61.27, P61.31, 
P61.32, P61.33, P61.39, P61.40, P62.10, P62. 13, P62.40, P69.55, 
P70.100, P70.101, P70.107, P70.120, P70.121, P70.13, P70.39, 
P70.47, P70.49, P70.50, P70.51, P70.54, P70.55, P70.57, P70.59, 
P70.68, P70.70, P70.76, P70.80, P70.81, P70.82, P70.92, P71.106, 
P71.108, P71.111, P71.128, P71.13, P71.61, P71.84, P71.91, P71.94, 
P71.107, P71.22, P71.25, P71.60, P71.61, P71.74, P71.79, P71.85, 
P71.86, P71.89, P71.91, P71.94, P71.96

H.3.3.4. PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (SV)

Plochy smíᘐené obytné – venkovské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek rozvoje venkovského bydlení 
s hospodáᖐským zázemím s dobrou dostupností veᖐejných prostranství a obაanského vybavení. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy smíᘐené obytné – venkovské je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Doplnᆰní struktury zástavby 
pᖐímᆰstského sídla pro smíᘐené 
bydlení venkovské

Z40.02, Z40.90, Z40.11, Z41.16, Z41.35, Z41.36, Z51.15, Z58.02, 
Z58.04, Z58.07, Z58.11, Z58.13, Z59.27, Z68.02, Z68.03, Z69.01, 
Z69.04, Z69.05, Z69.07, Z69.18, Z69.19, Z70.18, Z70.20, Z79.08, 
Z79.09, Z79.24, Z79.25, Z79.26, Z79.27, Z79.28, Z79.29, Z79.30, 
Z79.33, Z79.34, Z79.35, Z79.35, Z79.39, Z89.05, Z89.08

Stanovení pevných hranic 
pᖐímᆰstského sídla pro smíᘐené 
bydlení venkovské

Z40.01, Z40.06, Z40.25, Z40.26, Z58.03, Z58.10, Z69.06, Z70.15, 
Z79.06, Z79.10, Z89.10

Nahrazení nevhodného vyu០ití 
území nebo nevhodného typu 
struktury zástavby ve prospᆰch 
pᖐestavby na plochy smíᘐeného 
bydlení  venkovského

P40.10, P40.23, P58.12, P81.04

H.3.3.5. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - VEᖀEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV)

Plochy obაanského vybavení – veᖐejná infrastruktura se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
pᖐimᆰᖐené umístᆰní, dostupnost a vyu០ívání staveb obაanského vybavení, které je veᖐejnou 
infrastrukturou. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy obაanského vybavení – veᖐejná infrastruktura je 
vymezeno mnoho stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

V ᖐeᘐeném území byly vyhodnoceny lokality stávající zástavby s deficitem obაanské vybavenosti, která je 
veᖐejnou infrastrukturou. Pro rozvojové lokality byly navr០eny nové plochy pro veᖐejné obაanské vybavení. 
Z dᛰvodu rozmanitosti ploᘐných potᖐeb staveb obაanské vybavenosti, byly pro potᖐeby návrhu stanoveny 
pro jednotlivé plochy pᖐedpokládané náplnᆰ vyu០ití, které jsou ní០e v tabulce uvedeny jako dᛰvod 
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vymezení pᖐedmᆰtné plochy. Tyto uvedené parametry zdᛰvodᒀují ploᘐný rozsah ploch a jejich umístᆰní 
v urbanistické koncepci mᆰsta, nejsou podmínkou pro vyu០ití plochy.

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
knihovna – centrum celo០ivotního vzdᆰlávání P60.26
soubor veᖐejných budov celomᆰstského významu P60.68
veᖐejné vybavení pro pᖐilehlé území P70.58
veᖐejné vybavení pro pᖐilehlé území, ᘐkola, mateᖐská ᘐkola P70.74
veᖐejná budova celomᆰstského významu - pᖐestavbové území P71.114
veᖐejná vybavenost pro oblast Temeᘐvár, ᘐkolka, mateᖐská ᘐkola P71.75
dᛰm pro seniory Z40.22
dᛰm pro seniory Z50.14
útulek pro koაky Z52.18
galerie Z60.30
vysokoᘐkolský kampus Z61.03
vysokoᘐkolský kampus Z61.15
vysokoᘐkolský kampus Z61.16
veᖐejná vybavenost Z61.41
kostel Z62.01
rozᘐíᖐení areálu fakultní nemocnice Z62.02
rozᘐíᖐení areálu fakultní nemocnice Z62.03
dᛰm pro seniory Z62.07
mateᖐská ᘐkolka Z62.18
rozᘐíᖐení hvᆰzdárny Z62.24
veᖐejná vybavenost pro mᆰstskou აást Roudniაka Z63.07
rozᘐíᖐení domu pro seniory Z63.18
veᖐejná vybavenost pro pᖐilehlou mᆰstskou აást Z69.40
veᖐejná vybavenost pro pᖐilehlou mᆰstskou აást Z69.45
ᘐkola Z69.40
veᖐejné vybavení pro pᖐilehlé území, ᘐkola, mateᖐská ᘐkola Z70.119
místní stanice hasiაského sboru Z70.14
dᛰm pro seniory Z71.118
veᖐejná vybavenost pro oblast Temeᘐvár, ᘐkolka, mateᖐská ᘐkola Z71.78
rozᘐíᖐení areálu dᆰtského diagnostického ústavu Z79.41
rozᘐíᖐení stanice HZS Z81.15

H.3.3.6. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - TᆠLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAᖀÍZENÍ (OS)

Plochy obაanského vybavení – tᆰlovýchovná a sportovní zaᖐízení se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní 
podmínek pro pᖐimᆰᖐené umístᆰní, dostupnost a vyu០ívání staveb a ploch pro sport, rekreaci a relaxaci 
obyvatel. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Hradec Králové je mᆰstem mnoha sportᛰ a disponuje dostateაným zázemím (fotbalový stadion, zimní 
stadion, atletický stadion, tenisové kurty, plavecký areál atd.). Nejvíce sportoviᘐᙐ je koncentrováno v ji០ní 
a jihovýchodní centrální აásti mᆰsta v návaznosti na 2. mᆰstský okruh, kde spoleაnᆰ mají potenciál stát se 
sportovnᆰ - rekreaაním „parkem“ mᆰsta. V rámci tohoto území se oაekává zejména vznik nového 
fotbalového stadionu a pᆰᘐí lávka pᖐes Orlici. Vᆰtᘐina აástí mᆰsta má sportoviᘐtᆰ na stabilizovaných 
plochách. Mnoho tᆰlovýchovných a sportovních zaᖐízení je umístᆰno v rámci ᘐkolských staveb. Tam, kde 
sportovní zaᖐízení chybí, Územní plán vymezuje nové plochy. Stejnᆰ tak u novᆰ navr០ených lokalit Územní 
plán navrhuje nové plochy obაanského vybavení – tᆰlovýchovných a sportovních zaᖐízení tak, aby ka០dá 
აást mᆰsta disponovala tímto zázemím. 

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající tᆰlovýchovné a sportovní zaᖐízení je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.
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Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní chybᆰjícího sportovnᆰ rekreaაního 
zázemí stabilizované აásti území Z70.09, Z59.26, Z52.01

Zajiᘐtᆰní sportovnᆰ rekreaაního zázemí pro novᆰ 
navr០ené plochy bydlení a zároveᒀ pro 
stabilizovanou აást území

Z70.88, P70.91, Z59.14, Z41.08, Z62.19, Z63.09

Posílení sportovnᆰ rekreaაního zázemí აásti území Z58.05, Z49.01, Z70.96, Z70.88, P70.91, Z51.06, 
Zajiᘐtᆰní sportovnᆰ rekreaაního zázemí pro novᆰ 
navr០ené plochy Z70.30, Z71.37

Zajiᘐtᆰní sportovnᆰ rekreaაního zázemí 
v návaznosti na pᖐírodní hodnoty území Z68.06, Z41.14

Zajiᘐtᆰní rozvoje stávajícího sportovnᆰ rekreaაního 
areálu 

Z72.06, P70.89, P61.04, P61.05, Z61.06, Z61.08, 
P61.09, P61.13, P61.36, Z51.08, Z52.07, Z62.29, 
Z62.06, P71.92

Zajiᘐtᆰní sportovnᆰ rekreaაního zázemí 
stabilizované აásti území v návaznosti na 
lesopark s vytvoᖐením postupného pᖐechodu 
mᆰstského prostoru Beneᘐovy tᖐídy do pᖐírodnᆰ 
hodnotného území lesoparku

Z62.36

Zajiᘐtᆰní území pro sportovnᆰ rekreaაní areál 
s vyu០itím vhodného reliéfu terénu ve svahu, napᖐ. 
ly០aᖐská sjezdovka, bike park, bobová dráha

Z62.31, P62.32

H.3.3.7. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERჀNÍ ZAᖀÍZENÍ PLOᘀNᆠ ROZSÁHLÁ (OK)

Plochy obაanského vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní 
podmínek pro pᖐimᆰᖐené umístᆰní, dopravní dostupnost a vyu០ívání staveb obაanského vybavení pᖐedevᘐím 
pro stavby a zaᖐízení pro obchod, administrativu, ubytování, stravování, slu០by, vᆰdu a výzkum, 
spoleაenská a zábavní centra, výstavní a veletr០ní areály. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Územní plán vymezuje plochy obაanského vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐe rozsáhlá pouze pro významné 
stavby a zaᖐízení komerაního vybavení აi smíᘐeného administrativnᆰ komerაního území bez bydlení.
Ostatní ménᆰ významné pozemky staveb a zaᖐízení komerაního vybavení jsou zahrnuty zejména do ploch 
smíᘐených obytných – mᆰstských (SM) a smíᘐených obytných – venkovských (SV) v rámci pᖐípustného, popᖐ. 
podmínᆰnᆰ pᖐípustného vyu០ití.

Stabilizované plochy obაanského vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐe rozsáhlá jsou situovány zejména podél 
Raᘐínovy tᖐídy, kde tvoᖐí komplex nákupních center. Dalᘐí stabilizované plochy jsou v návaznosti na 
Brnᆰnskou ulici, na ulici Víta Nejedlého a ji០nᆰ od Kuklen. Nové plochy Územní plán umisᙐuje v návaznosti 
na komunikace nadmístního významu nebo v návaznosti na plochy letiᘐtᆰ.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající obაanské vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá je 
vymezeno mnoho stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní ploch ve prospᆰch obაanského vybavení -
komerაního zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlého ve prospᆰch 
západní აásti mᆰsta s návazností na dálnici D11, 
3.mᆰstský okruh a nový mᆰstský bulvár Nová 
Zelená

Z70.36, Z71.01
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Zajiᘐtᆰní ploch ve prospᆰch obაanského vybavení -
komerაního zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlého ve prospᆰch 
východní აásti mᆰsta u skladiᘐtní oblasti 
v návaznosti na silnici I/11 (severní tangentu) a 
Novou Kladskou

Z50.28, Z50.33

Zajiᘐtᆰní rozvoje stávajících ploch obაanského 
vybavení - komerაního zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlého. Z71.19, P62.42, Z73.06, Z72.18, Z72.17, Z72.24

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik komerაního zaᖐízení 
(zejména pro administrativu, vᆰdu a výzkum nebo 
pro spoleაensko zábavní centrum) s dᛰrazem na 
vytvoᖐení dᛰstojného vjezdu do mᆰsta z dálnice 
D11

Z81.14

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj „letiᘐtního mᆰsta“ 
ve prospᆰch vytvoᖐení zástavby letiᘐtního bulváru 
a letiᘐtního námᆰstí v návaznosti na rozvoj letiᘐtᆰ

P69.57, Z59.01, Z68.08, Z68.09

H.3.3.8. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ – HᖀBITOVY (OH)

Plochy obაanského vybavení – hᖐbitovy se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro pᖐimᆰᖐené umístᆰní, 
dostupnost a vyu០ívání veᖐejných pohᖐebiᘐᙐ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Hradec Králové má na svém území rovnomᆰrnᆰ rozmístᆰná veᖐejné pohᖐebiᘐtᆰ. Z tohoto dᛰvodu Územní 
plán navrhuje rozᘐíᖐení stávajících ploch hᖐbitovᛰ.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající obაanské vybavení – hᖐbitovy je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozᘐíᖐení hᖐbitova Z79.40, P50.01, Z71.11, Z41.06

H.3.3.9. PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI (RH)

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
hromadnou rekreaci v kvalitním prostᖐedí. Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny 
jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou 
upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Hlavním rekreaაním areálem mᆰsta je areál u Stᖐíbrného rybníka. Územní plán vymezuje plochy rekreace –
plochy staveb pro hromadnou rekreaci nové a to zejména v návaznosti na vodní plochy a jiné pᖐírodnᆰ 
hodnotné plochy.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci jsou 
vymezeny stabilizované plochy.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik rekreaაního areálu u 
Labe ve prospᆰch mᆰstského centra a pᖐilehlého 
území

Z60.49

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik rekreaაního areálu 
po vytᆰ០ení lo០iska nevyhrazeného nerostu Plaაice 
ve prospᆰch celého mᆰsta

Z71.32, P71.33

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik zázemí pro golfové 
hᖐiᘐtᆰ Z63.02
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Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozᘐíᖐení stabilizované 
plochy RH Z53.03

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik rekreaაního areálu 
umístᆰného na kᖐí០ení významných lesních 
cyklostezek ve prospᆰch návᘐtᆰvníkᛰ lesa 
(sportovnᆰ rekreaაní cíl)

Z43.01

H.3.3.10. PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI (RI)

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
rodinnou rekreaci v kvalitním prostᖐedí, zejména v chatových osadách. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci je 
vymezeno mnoho stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Doplnᆰní stávajících ploch chatové osady do 
kompaktního tvaru Z62.45

H.3.3.11. PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY (RZ)

Plochy rekreace – zahrádkové osady se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro rodinnou rekreaci 
v souvislosti s drobnou pᆰstitelskou აinností. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1.), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Na území mᆰsta se nachází mnoho rozlehlých zahrádkových osad, které Územní plán a០ na výjimky 
stabilizuje. Z dᛰvodu dostateაného zastoupení zahrádkových osad na území mᆰsta Územní plán nové 
rozvojové plochy nenavrhuje.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy rekreace – zahrádkové osady je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Nové rozvojové plochy nebyly vymezeny.

H.3.3.12. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V)

Plochy výroby a skladování se vymezují v souladu s §11 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Na území mᆰsta se nacházejí dvᆰ rozlehlé oblasti výroby a skladování – „Skladiᘐtní oblast“ na východᆰ a 
„ჀKD“ na severozápadᆰ, které jsou vzhledem k jejich umístᆰní v rámci mᆰsta vhodné k rozvíjení a 
z tohoto dᛰvodu jsou vymezeny jako hlavní stabilizované plochy výroby a skladování. Na tyto lokality
rovnᆰ០ navazují nové rozvojové plochy. Z dᛰvodu fungující výroby jsou dále vymezeny stabilizované plochy 
výroby u ០elezniაní trati severnᆰ od centra mᆰsta. Z hlediska oაekávaného rozvoje letiᘐtᆰ a s ním 
spojeného rozvoje letiᘐtního mᆰsta Územní plán vymezuje nové rozvojové plochy výroby a skladování. 
Dalᘐí nové plochy jsou vymezeny v návaznosti na pᖐelo០ku silnice I/37 (ji០ní spojku).

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy výroby a skladování je vymezeno mnoho stabilizovaných 
ploch.
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Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Zajiᘐtᆰní rozvojové plochy ve prospᆰch stávající 
oblasti výroby a skladování

Z50.08, P50.09, Z50.38, Z50.37, Z50.30, Z50.29, 
Z50.27, P50.22, Z50.21, Z50.20, Z50.17, Z40.13, 
P40.14, Z40.16, Z40.18, Z72.08, Z72.10, Z62.14, 
Z72.15, Z79.38, P70.23, P60.18

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik výrobního a 
skladového areálu z dᛰvodu návaznosti na rozvoj 
„letiᘐtního mᆰsta“, resp. provozu letiᘐtᆰ

Z68.07, Z69.67, P59.05, P68.11

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vybudování výroby a 
skladování v návaznosti na pᖐelo០ku silnice I/37 
(ji០ní spojku)

Z71.23, Z71.26, Z71.42

Zajiᘐtᆰní podmínek pro vybudování výroby a 
skladování ve prospᆰch místních podnikatelských
aktivit a pro zajiᘐtᆰní pracovních míst, plochy jsou 
umísᙐované u ០elezniაní trati nebo silnic I. tᖐídy 
jako bariérové plochy.

Z60.12, P60.16, Z59.36, Z82.06

H.3.3.13. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIჀNÍ (DS)

Plochy dopravní infrastruktury – silniაní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro dopravní napojení 
ᖐeᘐeného území na okolní nadᖐazený silniაní systém, pro vytvoᖐení komunikaაního systému mᆰsta a pro 
zajiᘐtᆰní základní dopravní obslu០nosti v rámci celého ᖐeᘐeného území.

Pro liniové stavby dopravní infrastruktury jsou vymezeny koridory pro dopravní infrastrukturu. Podrobné 
podmínky pro koridory jsou stanoveny v bodᆰ 4.3 Územního plánu. 

Koridory pro vedení dopravní infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury – silniაní jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4), zobrazeny jsou 
v Koordinaაním výkrese (B.2). Podmínky vyu០ití ploch dopravní infrastruktury – silniაní jsou stanoveny 
v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy dopravní infrastruktury - silniაní je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Podrobný popis zdᛰvodnᆰní navr០eného ᖐeᘐení je uveden v bodᆰ H.4.3.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy/ koridoru
Rozvoj nadmístní silniაní dopravní infrastruktury 
(dálnice, silnice I. a II. tᖐídy) zajiᘐᙐující 
napojení mᆰsta na vnᆰjᘐí silniაní systém

KD1; KD2; KD3; KD4; KD5
Z81.17

Komunikace celomᆰstského významu (silnice III. 
tᖐídy, místní komunikace II. tᖐídy) vytváᖐející 
základní komunikaაní systém

KD4; KD6; KD7; KD8; KD9; KD10; KD11; KD12; KD13; 
KD14; KD15; KD16; KD17; KD18
Z71.120; Z70.116; Z61.30; Z81.09; Z71.29

Komunikace mᆰstského významu
(silnice III. tᖐídy, místní komunikace III. tᖐídy) 
zajiᘐᙐující dopravní obslu០nost ᖐeᘐeného území

KD14
Z69.38; P70.114; P70.108; Z70.110; Z70.111; Z82.01; 
Z82.03;  Z80.13; Z50.36; Z59.22; Z79.15; Z79.03; 
Z70.117; Z70.69; Z70.75; P71.115; Z72.22; Z71.40; 
Z72.29; Z61.42; Z61.43; Z61.30; Z50.19; P40.12; 
Z40.15; Z80.10; Z80.11; Z71.125; Z71.21; Z71.50

Zvýᘐení kapacity odstavných a parkovacích 
ploch, rozvoj logistických center

KD10
P71.44; P71.63; P79.13; P60.28; P60.24; Z50.11; 
P60.31; Z61.11; Z61.30; Z61.25; Z61.21; Z62.39; 
Z62.37; Z62.05; Z50.16; Z40.17; Z71.06; Z71.14; 
Z71.29; Z79.14
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H.3.3.14. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ័ELEZNIჀNÍ (DRÁ័NÍ) (DZ)

Plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro zvýᘐení 
podílu ០elezniაní dopravy a její zapojení do systému pᖐímᆰstské a mᆰstské hromadné dopravy.

Pro liniové stavby dopravní infrastruktury jsou vymezeny koridory pro dopravní infrastrukturu. Podrobné 
podmínky pro koridory jsou stanoveny v bodᆰ 4.3 Územního plánu.

Koridory pro vedení dopravní infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4), zobrazeny jsou 
v Koordinaაním výkrese (B.2). Podmínky pro plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) jsou 
stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) je vymezeno 
mnoho stabilizovaných ploch.

Podrobný popis zdᛰvodnᆰní navr០eného ᖐeᘐení je uveden v bodᆰ H.4.3.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy/ koridoru
Zdvoukolejnᆰní stávajících ០elezniაních tratí ა. 020 Hradec 
Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí a ა. 031 Pardubice – Hradec Králové -
Jaromᆰᖐ pro zvýᘐení kapacity a spolehlivosti a mo០nost zavedení 
systému tram-train

KD21; KD22

Optimalizace a modernizace trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou –
Hradec Králové s pᖐelo០kou trati v úseku Praskaაka – Hradec 
králové do soubᆰhu s Opatovickou spojkou a následnᆰ tratí ა. 031 
Pardubice – Hradec Králové s cílem vyu០ití stávající trati v úseku 
Praskaაka – Hradec Králové pro provoz tram-trainu, a trati ა. 041 
Hradec Králové - Turnov pro zvýᘐení kapacity a spolehlivosti a 
mo០nost zavedení systému tram-train

KD20; KD23

H.3.3.15. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – LETECKÉ (DL)

Plochy dopravní infrastruktury – letecké se vymezují za úაelem vytvoᖐení podmínek pro provoz letiᘐtᆰ 
Hradec Králové.

Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj letiᘐtᆰ Hradec Králové je vymezena plocha Z58.06.

H.3.3.16. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)

Plochy technické infrastruktury se vymezují v souladu s §10 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ. 

Vymezují se za úაelem vytvoᖐení podmínek pro napojení ᖐeᘐeného území na nadᖐazenou technickou 
infrastrukturu a pro zajiᘐtᆰní fungování technické infrastruktury v rámci ᖐeᘐeného území. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce technické infrastruktury (A.2.5), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

ÚPHK zahrnuje do ploch technické infrastruktury pᖐedevᘐím plochy, stavby a zaᖐízení technické 
infrastruktury bodového charakteru celomᆰstského a nadmᆰstského významu, napᖐ. აistírny odpadních 
vod, vybrané elektrické stanice nebo významné areály odpadového hospodáᖐství.  

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy technické infrastruktury je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.
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Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj technické infrastruktury ve 
prospᆰch významných elektrických stanic transformaაních 
110/35 kV

Z70.35, Z50.18

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj technické infrastruktury ve 
prospᆰch kompostárenského provozu a úpravny smetkᛰ Z50.32

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj technické infrastruktury ve 
prospᆰch tᖐídírny plastᛰ a papíru Z50.35

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj technické infrastruktury ve 
prospᆰch sbᆰrného dvora P72.14

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj technické infrastruktury ve 
prospᆰch pᖐekladiᘐtᆰ komunálního odpadu vაetnᆰ 
kompostárenského provozu a úpravny smetkᛰ

Z82.13

H.3.3.17. PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV)

Plochy veᖐejných prostranství se vymezují v souladu s §7 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

V zastavᆰném území Územní plán vymezuje veᖐejná prostranství zejména pro zajiᘐtᆰní stabilního 
prostᖐedí. V rozvojových plochách Územní plán vymezuje nové plochy veᖐejných prostranství a to z dᛰvodu 
zajiᘐtᆰní prostupnosti území, jeho obsluhy a navázání na stávající strukturu mᆰsta.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy veᖐejných prostranství je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Zajiᘐtᆰní prostupnosti území, jeho obsluhy a 
navázání na stávající strukturu mᆰsta

Z58.09, Z89.09, Z79.07, Z69.25, Z69.27, P69.28, 
Z69.31, P69.54, Z59.02, P59.37, Z70.02, Z70.06, 
Z70.12, Z70.27, P70.52, P70.53, P70.60, Z70.65, 
Z70.78, P70.86, P70.90, Z70.94, Z70.95, P70.97, 
P70.103, Z70.106, Z70.115, Z70.117, P70.118, 
P60.14, Z60.44, Z60.53, P60.67, Z50.24, Z50.31, 
Z40.04, Z40.28, Z81.05, Z71.03, Z71.10, Z71.17, 
Z71.49, Z71.50, Z71.56, P71.62, Z71.72, P71.77, 
Z71.81, Z71.83, Z71.88, P71.93, P71.95, Z71.99, 
P71.100, P71.103, P71.104, P71.109, P71.112, 
P71.113, Z71.124, Z61.02, Z61.07, Z61.17, Z61.24, 
P61.26, Z61.38, Z61.44, Z51.05, P41.03, Z41.07, 
Z41.21, Z41.33, P72.32, P72.34, Z72.37, Z62.44, 
Z52.15, Z63.10, Z63.15

H.3.3.18. PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ (ZV)

Plochy veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro kvalitní 
veᖐejnou zeleᒀ, zejména parky. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Hradec Králové je mᆰstem parkᛰ. V mᆰstském centru i v okolních აástech mᆰsta je hned nᆰkolik velmi 
hodnotných veᖐejných prostranství s veᖐejnou zelení. V místech, kde tyto plochy chybí, Územní plán 
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navrhuje plochy nové. Stejnᆰ tak v nových rozvojových lokalitách jsou Územním plánem vymezeny nové 
plochy parkᛰ.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ je vymezeno 
mnoho stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Zajiᘐtᆰní veᖐejného prostranství ve prospᆰch 
veᖐejné zelenᆰ

Z79.31, Z79.32, Z69.12, P69.29, Z69.30, Z69.35, 
Z69.50, Z69.51, Z69.53, P69.65, Z69.68, Z59.15, 
Z59.20, K70.01, Z70.16, Z70.19, Z70.26, Z70.31, 
Z70.37, Z70.45, Z70.46, P70.48, P70.56, P70.62, 
P70.71, P70.77, Z70.104, Z60.05, Z60.08, Z60.21, 
Z60.32, Z60.35, Z60.43, Z60.45, Z60.46, P60.48, 
Z60.50, P60.54, Z60.55, Z60.56, Z60.58, Z60.60, 
P60.63, P60.64, Z60.65, Z60.69, P50.13, P50.23, 
Z40.07, Z40.24, Z81.11, Z81.18, Z71.05, P71.08, 
Z71.20, Z71.30, Z71.54, Z71.55, Z71.70, Z71.73, 
P71.76, P71.90, P71.97, P71.102, P71.105, 
P71.116, P71.117, Z71.122, Z71.126, Z61.01, 
Z61.10, P61.12, Z61.28, Z51.02, Z41.10, R41.24, 
Z41.25, Z41.27, Z62.26, Z62.28, Z62.35, Z62.38, 
Z52.03, Z52.04

H.3.3.19. PLOCHY ZELENᆠ SOUKROMÉ (ZS)

Plochy zelenᆰ soukromé se vymezují v souladu s §3 odst. (4) vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ, jako plocha s jiným zpᛰsobem vyu០ití, ne០ je stanoveno v §4 a០ 19 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve 
znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy zelenᆰ soukromé jsou vymezeny za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek ochrany významných ploch
soukromé zelenᆰ a pro ochranu pᖐed jejich zastavᆰním. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy zelenᆰ soukromé je vymezeno mnoho stabilizovaných 
ploch.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro ochranné pásmo hvᆰzdárny je vymezena tato rozvojová plocha: P63.24

H.3.3.20. PLOCHY ZELENᆠ PᖀÍRODNÍHO CHARAKTERU (ZP)

Plochy zelenᆰ pᖐírodního charakteru se vymezují v souladu s §3 odst. (4) vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve 
znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, jako plocha s jiným zpᛰsobem vyu០ití, ne០ je stanoveno v §4 a០ 19 vyhláᘐky ა. 
501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy zelenᆰ pᖐírodního charakteru se vymezují za úაelem vytvoᖐení podmínek pro existenci ploch zelenᆰ 
udr០ované v pᖐírodᆰ blízkém stavu s funkcí ekologickou nebo izolaაní. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy zelenᆰ pᖐírodního charakteru je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.
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Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Zajiᘐtᆰní podmínek pro zeleᒀ udr០ovanou v pᖐírodᆰ 
blízkém stavu s funkcí ekologickou nebo izolaაní

K79.04, K79.05, K69.21, K69.24, K59.23, K59.24, 
K80.14, P60.57, K50.06, P50.10, K50.34, K40.03, 
K71.34, K71.35, K71.36, K71.39, K71.41, K51.12, 
K82.07, K72.07, K72.09, K72.11, K72.19, K72.20, 
K72.21, K72.23, K72.25, K72.26, K72.28, K72.33, 
K73.01, P73.04, K63.05

H.3.3.21. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ (W)

Plochy vodní a vodohospodáᖐské se vymezují v souladu s §13 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

ÚPHK zahrnuje do ploch vodních a vodohospodáᖐských významné vodní toky, tj. významné vodní toky dle 
vyhláᘐky ა. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokᛰ a zpᛰsob provádᆰní აinností 
souvisejících se správou vodních tokᛰ, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a vybrané drobné vodní toky se 
zvýᘐeným významem pro mᆰsto, a vodní plochy stojatých vod s plochou pᖐevyᘐující 2000 m2. Plochy vodní 
a vodohospodáᖐské procházejí napᖐíა celým územím mᆰsta. Jsou nadᖐazené ostatním typᛰm ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití nezastavᆰného území, naopak jako nadᖐazené vᛰაi plochám vodním a 
vodohospodáᖐským jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury (silniაní, ០elezniაní).

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní stabilního vodního a vodohospodáᖐského prostᖐedí je vymezeno mnoho stabilizovaných 
ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní podmínek pro pᖐelo០ky vodních tokᛰ K81.02
Zajiᘐtᆰní podmínek pro rekultivaci ploch po tᆰ០bᆰ 
nerostᛰ a následné vodohospodáᖐské a rekreaაní 
vyu០ití

K72.01

H.3.3.22. PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ (NZ)

Plochy zemᆰdᆰlské se vymezují v souladu s §14 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

ÚPHK zahrnuje do ploch zemᆰdᆰlských pᖐeva០ující აást zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu tvoᖐenou pᖐevá០nᆰ 
intenzivnᆰ obhospodaᖐovanou ornou pᛰdou. Plochy zemᆰdᆰlské dále obsahují ostatní pozemky související 
s obdᆰlávanou zemᆰdᆰlskou pᛰdou, napᖐíklad polní cesty, drobné vodní toky a vodní plochy a doprovodnou 
zeleᒀ.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní stabilního prostᖐedí pro zemᆰdᆰlské obdᆰlávání v nezastavᆰném území je vymezeno 
mnoho stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Zajiᘐtᆰní podmínek pro rekultivaci pᛰvodnᆰ 
zastavᆰných ploch a následné zemᆰdᆰlské vyu០ití

K80.01, K79.12, K80.03, K80.09, K59.16, K81.16, 
K82.02, K40.27, K70.123, K72.36
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H.3.3.23. PLOCHY LESNÍ (NL)

Plochy lesní se vymezují v souladu s §15 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3),  
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Plochy lesní zajiᘐᙐují podmínky pro rᛰst lesa a jeho hospodáᖐské vyu០ití, pᖐímᆰstskou rekreaci, ekologickou 
stabilitu krajiny, podporu retenაní a protierozní schopnosti krajiny. ÚPHK zahrnuje do ploch lesních 
veᘐkeré pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa na území mᆰsta, s výjimkou PUPFL na plochách zvláᘐtᆰ 
chránᆰných území, evropsky významných lokalit a biocenter územního systému ekologické stability, kde 
jsou souაástí vymezených ploch pᖐírodních. Plochy lesní dále obsahují ostatní pozemky pᖐímo související 
s lesem a utváᖐející jeho ucelený obraz, napᖐíklad lesní cesty a drobné vodní toky a vodní plochy.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní stabilního lesního prostᖐedí v nezastavᆰném území je vymezeno mnoho stabilizovaných 
ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
Potvrzení významu stávajících porostᛰ lesního 
charakteru, a jejich pᖐípadné rozᘐíᖐení K41.09, K72.12, K73.10, K73.08, K41.32

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj systému 
pᖐímᆰstských lesᛰ v návaznosti na stabilizované 
plochy lesa

K41.31, K41.28, K31.01, K41.20, K41.15, K41.13, 
K41.12, K62.34, K63.14, K71.41, K72.03, K82.11,  
K82.12

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj systému 
pᖐímᆰstských lesᛰ na plochách poznamenaných 
antropogenní აinností

K68.01, K69.02, K58.01, K72.02

Zajiᘐtᆰní podmínek pro stabilizaci, obnovu a rozvoj 
pᖐírodᆰ blízkých porostᛰ lu០ních lesᛰ K68.04, K68.05, K69.23

Odclonᆰní významných dopravních koridorᛰ a 
ploch od zástavby K69.03, K58.16

Zajiᘐtᆰní ochrany pᛰdního fondu pᖐed vodní a 
vᆰtrnou erozí K58.15, K72.04

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rekultivaci pᛰvodnᆰ 
zastavᆰných ploch a následné lesní vyu០ití K40.19, K41.11, K72.13

H.3.3.24. PLOCHY PᖀÍRODNÍ (NP)

Plochy pᖐírodní se vymezují v souladu s §16 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

ÚPHK zahrnuje do ploch pᖐírodních území a lokality chránᆰné podle აásti tᖐetí, აásti აtvrté a აásteაnᆰ i 
აásti druhé zákona ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, v celém 
rozsahu, s výjimkou zastavᆰných ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, ploch dopravní infrastruktury a ploch 
vodních a vodohospodáᖐských pᖐítomných v jejich prostoru. Plochy pᖐírodní obsahují zejména pozemky 
s rozmanitými typy vegetaაního pokryvu, od luაních porostᛰ pᖐes rozptýlenou zeleᒀ a០ po pᖐírodᆰ blízké 
lesní porosty.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní stabilního pᖐírodního prostᖐedí v nezastavᆰném území je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

H.3.3.25. PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz)

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – pᖐírodní, zemᆰdᆰlské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
posílení rᛰznorodosti, ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti zemᆰdᆰlské krajiny na 
extenzivnᆰ obhospodaᖐovaných pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu. 
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Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

ÚPHK zahrnuje do ploch smíᘐených nezastavᆰného území - pᖐírodních, zemᆰdᆰlských აást zemᆰdᆰlského 
pᛰdního fondu tvoᖐenou pᖐevá០nᆰ extenzivnᆰ obhospodaᖐovanými trvalými travními porosty. Významnou 
souაástí ploch je doprovodná krajinná zeleᒀ, dotváᖐející celkový obraz harmonické, pᖐírodᆰ blízké 
zemᆰdᆰlské krajiny. Plochy dále obsahují ostatní související pozemky, jako jsou zemᆰdᆰlské úაelové 
komunikace nebo drobné vodní toky a vodní plochy.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní stabilního a rᛰznorodého prostᖐedí v nezastavᆰném území je vymezeno mnoho 
stabilizovaných ploch.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy

Zajiᘐtᆰní podmínek pro posílení ekologicko-
stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti krajiny 
v nivách vodních tokᛰ

K60.61, K72.16, K73.09, K73.11, K31.05, K58.14, 
K59.34, K59.35, K59.33, K59.32, K59.17, K59.18, 
K59.19, K59.21, K50.03, K50.04, K79.37, K79.36, 
K69.09, K60.01, K70.113, K60.04, K89.03, K89.04, 
K89.06, K89.07, K89.11, K80.06, K80.02, K80.07, 
K80.08, K82.04, K82.05, K82.08, K82.09, K82.10, 
K72.05, K73.05, K71.127, K69.63, K69.62, K69.61, 
K69.60, K69.52

Zajiᘐtᆰní podmínek pro ochranu mᆰsta pᖐed 
povodnᆰmi a posílení retenაní schopnosti krajiny

K69.15, K69.17, K70.32, K70.33, K70.34, K81.01, 
K81.03, K78.01

Zajiᘐtᆰní podmínek pro posílení rᛰznorodosti a 
ekologické stability krajiny v kontaktu s územím se 
zvýᘐenou pᖐírodní hodnotou a rekreaაním 
potenciálem

K51.11, K63.11

Zajiᘐtᆰní ochrany pᛰdního fondu pᖐed vodní erozí K58.08, K40.20, K89.01, K89.02
Zajiᘐtᆰní podmínek pro tvorbu jednotné 
urbanisticko-krajináᖐské kompozice K69.58, K69.64

Zajiᘐtᆰní podmínek pro rekultivaci pᛰvodnᆰ 
zastavᆰných ploch a následné extenzivní 
zemᆰdᆰlské vyu០ití

K72.27, K72.35

H.3.3.26. PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – sportovní (NSs)

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní kvalitních podmínek pro 
sportovní a rekreaაní vyu០ití ploch v nezastavᆰném území. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu 
a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy smíᘐené nezastavᆰného území je vymezena stabilizovaná 
plocha golfového hᖐiᘐtᆰ u Roudniაky.

Zdᛰvodnᆰní vymezení rozvojových ploch:

Dᛰvody vymezení Ⴠíslo plochy
zajiᘐtᆰní kvalitních podmínek pro sportovní a 
rekreaაní vyu០ití ploch v nezastavᆰném území K70.08, K60.66, 

Zajiᘐtᆰní kvalitních podmínek pro sportovní a 
rekreaაní vyu០ití ploch v nezastavᆰném území 
v návaznosti na pᖐírodní památku Plachta 3

K52.06

zajiᘐtᆰní kvalitních podmínek pro sportovní a 
rekreaაní vyu០ití ploch v nezastavᆰném území ve 
prospᆰch rozᘐíᖐení golfového hᖐiᘐtᆰ

K62.15
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H.3.3.27. PLOCHY SPECIFICKÉ (X)

Plochy specifické se vymezují v souladu s §19 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

Plochy jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), zobrazeny jsou v Koordinaაním výkrese (B.2) a jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა. 1 (Tabulka ploch) 
Územního plánu.

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stávající plochy vojenských areálᛰ a vᆰznice jsou Územním plánem 
vymezeny tyto plochy jako stabilizované plochy. 

Nová rozvojová plocha je navr០ena v blízkosti letiᘐtᆰ pro Národní centrum pro krizovou pᖐipravenost dle 
ZÚR – plocha P59.07.
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H.3.4. POLYCENTRICKÝ SYSTÉM MᆠSTA
Polycentrický systém mᆰsta je stanoven pro zajiᘐtᆰní polycentrického rozvoje mᆰsta a pro zajiᘐtᆰní 
kvalitní dostupnosti obაanské infrastruktury v jednotlivých აástech mᆰsta (v souladu s republikovými 
prioritami Politiky územního rozvoje Ⴠeské republiky 2008 – bod ა.18). 

Polycentrický systém mᆰsta je stanoven v pᖐímé vazbᆰ na celkovou strukturu mᆰsta Hradce Králové, její០ 
dosavadní vývoj jednoznaაnᆰ prokazuje koncentriაnost kompozice a mᆰstských funkcí mᆰstského jádra a 
oproti tomu polycentriაnost mᆰstských აtvrtí a obvodových sídel.

Polycentrický systém nabývá mimoᖐádného významu a atraktivity v územích vzdálenᆰjᘐích od mᆰstského 
jádra. Dostupnost po០adovaných, a zároveᒀ tradiაních, mᆰstských aktivit zvýrazᒀuje funkაní identitu 
jednotlivých mᆰstských/pᖐímᆰstských subcenter a zároveᒀ nezakládá dᛰvody pro rozvoj zbytných 
dopravních vztahᛰ.

Polycentrický systém mᆰsta vytváᖐí podmínky pro logickou hierarchii poskytovaných slu០eb a აinností 
v území, které se prioritnᆰ vá០ou k pᖐirozeným tᆰ០iᘐtím/osám sídelních oblastí.

Polycentrický systém mᆰsta v rovinᆰ funkაního vyu០ití území pᖐináᘐí logický otisk do prostorovᆰ-
kompoziაní a formální struktury zástavby mᆰsta s návaznou hierarchizací veᖐejných prostorᛰ a komunikací.

Polycentrický systém mᆰsta tvoᖐí:

- mᆰstské centrum;
- mᆰstské bulváry;
- mᆰstská subcentra;
- pᖐímᆰstská subcentra.

Prvky Polycentrického systému mᆰsta jsou ve výkresu Urbanistická koncepce (A.2.2) vyznaაeny hranicí 
území (mᆰstské centrum), osou rozvojového území (mᆰstské bulváry), pᖐípadnᆰ bodem (mᆰstská 
subcentra, pᖐímᆰstská subcentra).

a) Mᆰstské centrum
ve svém území prioritnᆰ soustᖐeჰuje pᖐedevᘐím stavby a zaᖐízení pro bydlení a obაanské vybavení 
nadmᆰstského a celomᆰstského významu (napᖐíklad dᛰle០ité politické, správní a kulturní instituce). Je 
stᖐediskem spoleაenského ០ivota a funkაnᆰ i výtvarnᆰ nejvýznamnᆰjᘐí აástí mᆰsta.
Území mᆰstského centra je vymezeno Územním plánem ulicemi Pilnáაkova, Okru០ní, Sokolská, 
Stᖐelecká, Nerudova, „Nová Zelená“, Za Sokolovnou, Za ᘀkodovkou, Koutníkova, Antonína Dvoᖐáka, Na 
Okrouhlíku, Bla០íაkovo námᆰstí, Hoᖐická, Wonkova, M. D. Rettigové. Území mᆰstského centra zahrnuje 
pozemky uvnitᖐ 2. mᆰstského okruhu a pozemky na západ od stᖐedu mᆰsta v okolí hlavního nádra០í.

b) Mᆰstské bulváry koncentrují hlavní rozvojový potenciál daného území. Na plochách podél vymezených 
mᆰstských bulvárᛰ (ve výkrese zobrazenými osami rozvojového území) jsou prioritnᆰ soustᖐedᆰny 
stavby a zaᖐízení zejména pro obაanské vybavení celomᆰstského a místního významu s podporou 
intenzivního vyu០ití veᖐejného prostranství mᆰstského bulváru.
Skelet silniაní dopravy mᆰsta je výraznᆰ okru០nᆰ-radiální. Z tohoto dᛰvodu jsou jako mᆰstské bulváry 
vymezeny mᆰstský okruh a na nᆰj napojené významné radiály. Mᆰstské bulváry vymezené Územním 
plánem jsou:
- Goაárᛰv okruh (2. mᆰstský okruh, tvoᖐený ulicemi Pilnáაkova, Okru០ní, Sokolská, Stᖐelecká, 

Resslova);
- Goაárova tᖐída;
- Nová Zelená (novᆰ zakládaná radiála v prodlou០ení Goაárovy tᖐídy v území mezi ០elezniაním 

nádra០ím a komunikací I/11)
- Nová Pra០ská tᖐída (novᆰ zakládaná radiála pro rozvojové území Temeᘐváru s napojením na Ji០ní 

spojku);
- Koutníkova (v pokraაování ulicí Antonína Dvoᖐáka a M. D. Rettigové a០ po napojení na 2.mᆰstský 

okruh, bulvár napojen na 3.mᆰstský okruh v kᖐi០ovatce u ჀKD);
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- Za ᘀkodovkou (novᆰ zakládané propojení radiál Nová Pra០ská tᖐída a Koutníkova pro rozvoj 
pᖐestavbového území stávajících ploch ZVU);

- Letiᘐtní bulvár (ul. Diviᘐova, ᘀimkova, Akademika Bedrny, Jana Ⴠerného a dále v pokraაování novᆰ 
zakládanou radiálou do prostoru letiᘐtᆰ s kᖐí០ením se Severní tangentou);

- Pospíᘐilova – Tᖐída SNP;
- Beneᘐovka (ul. I. Hermanna, Hradecká, Tᖐ. E. Beneᘐe, s napojením na 3.mᆰstský okruh ve styku 

ulic ᘀtefánikova – Palachova).

c) Mᆰstská subcentra soustᖐeჰují stavby a zaᖐízení obაanského vybavení místního významu slou០ící 
obyvatelᛰm pᖐilehlého území a vymezují významná veᖐejná prostranství s napojením na hromadnou 
dopravu. Mᆰstská subcentra pᖐebírají აásteაnᆰ funkci mᆰstského centra a vytváᖐejí podmínky pro 
odlehაení dopravního zatí០ení mᆰsta, slou០í denním i obაasným potᖐebám obyvatel.
V místᆰ mᆰstského subcentra je zapotᖐebí jasnᆰ vymezit veᖐejné prostranství. Veᖐejné prostranství 
vybavit veᖐejnou zelení a prvky pro pohyb a pobyt pᆰᘐích (drobná architektura, mᆰstský mobiliáᖐ). Do 
ploch v nejbli០ᘐím okolí vymezeného subcentra umísᙐovat zejména stavby s integrovaným obაanským 
vybavením (pro obchod, slu០by, stravování apod.), a dále stavby obაanského vybavení, které je 
veᖐejnou infrastrukturou a které je závislé na urაité docházkové vzdálenosti (napᖐíklad mateᖐské a 
základní ᘐkoly).
Mᆰstská subcentra vymezená územním plánem jsou:
- Nová Pra០ská – subcentrum v tᆰ០iᘐti území na novᆰ zakládané Nové Pra០ské tᖐídᆰ, vymezené pro 

rozvojové území Temeᘐváru;
- Nová Zelená – subcentrum v tᆰ០iᘐti území na novᆰ zakládané Nové Zelené, v kᖐí០ení zakládaných 

ulic;
- Koutníkova – subcentrum v kᖐí០ení komunikaაní sítᆰ, v místᆰ styku silniაní dopravy s dopravou 

០elezniაní – v blízkosti situovaná zastávka tram-train;
- Nové Vᆰkoᘐe – subcentrum v tᆰ០iᘐti rozvojového území;
- Pospíᘐilova – stávající pᖐirozené subcentrum;
- Brnᆰnská – stávající pᖐirozené subcentrum s potenciálem vytvoᖐení kvalitního veᖐejného 

prostranství;
- Beneᘐovka – stávající subcentrum, funkაnost subcentra podmínᆰna celkovou revitalizací prostoru 

s dᛰrazem na kvalitní veᖐejné prostranství a pᖐirozenou dostupnost obაanského vybavení.

d) Pᖐímᆰstská subcentra soustᖐeჰují stavby a zaᖐízení obაanského vybavení místního významu slou០ící 
obyvatelᛰm pᖐilehlého sídla, které není souაástí kompaktního mᆰsta, a vymezují významná veᖐejná 
prostranství s napojením na hromadnou dopravu s vazbou na centrum mᆰsta. Skladba obაanské 
vybavenosti by mᆰla posilovat sobᆰstaაnost sídla a jeho nezávislost na kompaktním mᆰstᆰ.
V místᆰ pᖐímᆰstského subcentra je zapotᖐebí jasnᆰ vymezit veᖐejné prostranství. Veᖐejné prostranství 
vybavit veᖐejnou zelení a prvky pro pohyb a pobyt pᆰᘐích (drobná architektura, mᆰstský mobiliáᖐ). Do 
ploch v nejbli០ᘐím okolí vymezeného subcentra umísᙐovat zejména stavby s integrovaným obაanským 
vybavením (pro obchod, slu០by, stravování apod.), zastávky hromadné dopravy a dále stavby 
obაanského vybavení, které je veᖐejnou infrastrukturou a které je závislé na urაité docházkové 
vzdálenosti (napᖐíklad mateᖐské a základní ᘐkoly), které svou velikostí a rozsahem odpovídají velikosti 
a významu sídla.
Pᖐímᆰstská subcentra vymezená územním plánem jsou:
- Hrubínova;
- Bᖐezhrad;
- Plaაice; 
- Kukleny;
- Svobodné Dvory;
- Plotiᘐtᆰ;
- Plácky;
- Vᆰkoᘐe;
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- Pouchov;
- Rusek;
- Piletice;
- Slatina;
- Svinary;
- Malᘐova Lhota;
- Malᘐovice;
- Tᖐebeᘐ;
- Nový Hradec I;
- Nový Hradec II;
- Roudniაka.

H.3.5. KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOᖀÁDÁNÍ
Z dᛰvodu ochrany a rozvíjení hodnot území (pᖐedevᘐím civilizaაních, kulturních, urbanistických a 
architektonických) se stanovuje koncepce prostorového uspoᖐádání, kterou tvoᖐí:

a) typ struktury zástavby (bod H.3.5.1);
b) maximální podla០nost zástavby (bod H.3.5.2);
c) koeficient zelenᆰ (bod H.3.5.3);
d) urbanistické kompoziაními prvky (bod H.3.5.4).

H.3.5.1. Typ struktury zástavby

Typ struktury zástavby se stanovuje z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro sourodou hmotovou zástavbu vnitᖐní 
აásti mᆰsta, zajiᘐtᆰní pᖐirozeného navázání nové zástavby na stávající a zajiᘐtᆰní podmínek pro pᖐirozený 
pᖐechod zástavby do volné krajiny, a dále pro vytvoᖐení pravidel pro vztah mezi zástavbou a formou 
pᖐilehlého veᖐejného prostranství.

Typ struktury zástavby je stanoven pro plochy stabilizované zastavᆰného území, plochy zastavitelné a 
plochy pᖐestavby. Typ struktury zástavby je zobrazen ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2) a je 
uveden v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch) Územního plánu. Podmínky uspoᖐádání zástavby jednotlivých typᛰ 
struktury zástavby stanovuje bod 6.3.1 Územního plánu.

Územním plánem je stanoveno sedm typᛰ struktury zástavby (rozliᘐeny a oznaაeny jsou písmenným 
kódem):

a) R – Rostlá struktura historického jádra
Struktura je vymezena v rozsahu vyhláᘐené mᆰstské památkové rezervace Hradec Králové. Prostorová 
regulace tohoto území je pᖐedmᆰtem státní památkové péაe a ᖐídí se podmínkami vyhláᘐené mᆰstské 
památkové rezervace. Z tohoto dᛰvodu není pro tento typ struktury zástavby stanovena maximální 
podla០nost zástavby.

Struktura je typická zachovaným rostlým pᛰdorysem gotického mᆰsta, veᖐejná prostranství reagují na 
pᛰvodní historickou cestní síᙐ a jsou ve vzájemných hierarchických vztazích.

b) K – Kompaktní struktura
Struktura je vymezena zejména v centrálním území mᆰsta, v centrech polycentrického systému mᆰsta a 
podél urbanizaაních os (mᆰstských bulvárᛰ).

c) O – Otevᖐená struktura
Zástavba je vymezena jako zástavba volnᆰ rozmístᆰných solitérních objektᛰ.

d) D – Drobná kompaktní struktura
Struktura je vymezena zejména v okrajových აástech centrálního území mᆰsta, v centrech 
polycentrického systému mᆰsta a podél urbanizaაních os.

e) I – Izolovaná struktura
Je vymezena zejména v plochách bydlení v rodinných domech mimo kompaktní území mᆰsta a hlavní 
urbanizaაní osy.
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f) A – Areály
Struktura je vymezena v plochách s volným charakterem zástavby, rᛰznorodé intenzity zástavby a 
pestrého mᆰᖐítka.

g) M – Volné monobloky
Struktura je vymezena zejména pro zástavbu halovými objekty komerაního charakteru.

Podmínky uspoᖐádání zástavby pro jednotlivé typy struktur jsou uvedeny v bodᆰ 6.3.1 Územního plánu.
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Pᖐíklady uspoᖐádání jednotlivých typᛰ struktur zástavby (zobrazení je v jednotném mᆰᖐítku):

R – Rostlá struktura historického jádra

K – Kompaktní struktura

 

O – Otevᖐená struktura
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D – Drobná kompaktní struktura

 

I – Izolovaná struktura

 

A – Areály
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M – Volné monobloky

 

H.3.5.2. Maximální podla០nost zástavby

Z dᛰvodu ochrany urbanistických hodnot zastavᆰného území, ochrany panoramatu mᆰsta, stanovení 
koncepce logického uspoᖐádání významných orientaაních bodᛰ ve struktuᖐe mᆰsta a pro zajiᘐtᆰní 
podmínek pro pᖐirozený pᖐechod zástavby ve volnou krajinu se stanovuje Maximální podla០nost zástavby.

Maximální podla០nost zástavby je zobrazena ve výkrese Urbanistická koncepce (A.2.2) jako souაást kódu 
ka០dé plochy a je uvedena v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Maximální podla០nost zástavby je stanovena pro plochy pᖐevá០nᆰ stavebního charakteru, tedy pro 
následující plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití (pᖐiაem០ podmínky výᘐkové regulace ostatních ploch se 
ᖐídí podmínkami stanovenými v bodech 6.1, 6.2 a 6.3 Územního plánu):

a) Plochy bydlení (B);

b) Plochy smíᘐené obytné – mᆰstské (SM);

c) Plochy smíᘐené obytné  - venkovské (SV);

d) Plochy obაanského vybavení – veᖐejná infrastruktura (OV);

e) Plochy obაanského vybavení – tᆰlovýchovná a sportovní zaᖐízení (OS);

f) Plochy obაanského vybavení- komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá (OK);

g) Plochy rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci (RH);

h) Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI);

i) Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ);

j) Plochy výroby a skladování (V);

k) Plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS) – pouze vybrané plochy;

l) Plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL);

m) Plochy technické infrastruktury (T);

n) Plochy specifické (X).

Maximální podla០nost zástavby není stanovena Územním plánem v rozsahu vyhláᘐené památkové rezervace 
Hradec Králové. Prostorová regulace památkové rezervace je pᖐedmᆰtem státní památkové péაe a ᖐídí se 
podmínkami vyhláᘐené památkové rezervace.

Maximální podla០nost zástavby je definovaná nepᖐekroაitelná maximální podla០nost stavby urაená poაtem 
nadzemních podla០í. Zjiᘐᙐuje se v místᆰ stavby pᖐilehlé k sousedícímu veᖐejnému prostranství od úrovnᆰ 
terénu v tomto místᆰ. Pro úაel stanovení podla០nosti stavby se za podla០í poაítají i ustoupená podla០í a 
podkroví. 

Pro urაení podla០nosti staveb s konstrukაní výᘐkou vᆰtᘐí ne០ 3,30m alespoᒀ u jednoho podla០í, které není 
podla០ím v podkroví, se stanovuje tzv. pᖐepoაitatelná konstrukაní výᘐka podla០í:
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Hp = 3,30m. 

Stanovení pᖐepoაitatelné konstrukაní výᘐky podla០í se zavádí pro zajiᘐtᆰní podmínek sourodé výᘐkové 
hladiny zástavby i v pᖐípadech staveb s atypickou konstrukაní výᘐkou. Za atypickou konstrukაní výᘐku se 
pova០uje konstrukაní výᘐka pᖐesahující hodnotu 3,30m, tedy taková výᘐka, která se významnᆰ liᘐí od bᆰ០né 
konstrukაní výᘐky staveb v místᆰ (napᖐíklad halová výrobní stavba, spoleაenský sál apod.).

Stanovená hodnota 3,30m odpovídá prᛰmᆰrné konstrukაní výᘐce charakteristické zástavby mᆰsta Hradec 
Králové. 

Pro novou zástavbu vytváᖐí nastavená hodnota pᖐepoაitatelné konstrukაní výᘐky pᖐedpoklady pro u០ívání 
vyᘐᘐích konstrukაních výᘐek, ne០ jsou normovᆰ po០adované minimální (zejména v bytové výstavbᆰ).

Pro podla០í v podkroví se pᖐepoაitatelná konstrukაní výᘐka nepou០ije. Hmotové ᖐeᘐení stavby, respektive 
její stᖐeᘐní აásti urაují jiné parametry – konstrukაní ᖐeᘐení krovu, soulad tvarového ᖐeᘐení stᖐechy 
s hmotami sousední zástavby. Architektonické ᖐeᘐení pᛰdních vestaveb mᛰ០e být rᛰznorodé s velmi 
rozdílnými konstrukაními výᘐkami – prᛰhledy do krovᛰ apod. Z tᆰchto dᛰvodᛰ je pro podla០nost stavby 
urაující skuteაný poაet podla០í v podkroví bez ohledu na jejich konstrukაní výᘐku.

H.3.5.3. Koeficient zelenᆰ (KZ)

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní minimálního podílu zelenᆰ v plochách zastavitelných a plochách pᖐestavby je stanoven 
koeficient zelenᆰ.

Koeficient zelenᆰ je uveden v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Koeficient zelenᆰ je odvozen z rozboru vybraných vzorkᛰ kvalitní zástavby, které byly rozdᆰleny do 
nᆰkolika skupin dle následujících vzájemnᆰ propojených kritérií:

- plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití;
- typ struktury zástavby;
- podla០nost zástavby;
- umístᆰní zástavby v rámci mᆰsta.
Pro ka០dou kombinaci tᆰchto kritérií bylo vybráno nᆰkolik vzorkᛰ kvalitní zástavby a byl urაen koeficient 
zelenᆰ, který byl následnᆰ pou០it pro regulaci ploch zastavitelných a ploch pᖐestavby se stejnou 
charakterem.

Koeficient zelenᆰ se uplatᒀuje pro ka០dý stavební pozemek zvláᘐᙐ. Koeficient zelenᆰ je podílem minimální 
plochy zelenᆰ na rostlém terénu stavebního pozemku a plochy stavebního pozemku.

H.3.5.4. Urbanistické kompoziაní prvky

Urbanistické kompoziაní prvky se stanovují z dᛰvodu ochrany významných pohledᛰ na panorama (vedutu) 
mᆰsta, ochrany významných prᛰhledᛰ mᆰstskými prostory na zásadní kompoziაní a orientaაní body ve 
struktuᖐe mᆰsta (zejména významné dominanty) a z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro vznik nových 
kompoziაních a orientaაních bodᛰ v nové zástavbᆰ.

Urbanistické kompoziაní prvky jsou zobrazeny jako pᖐekryvné prvky ve výkrese Urbanistická koncepce 
(A.2.2). Podmínky prostorového uspoᖐádání pro urbanistické kompoziაní prvky jsou stanoveny v bodᆰ 6.3.4 
Územního plánu.

Jsou stanoveny tyto urbanistické kompoziაní prvky:

a) Významná dominanta;

b) Lokální dominanta;

c) Kompoziაní akcent;

d) Chránᆰný pohled;

e) Chránᆰný prᛰhled.
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H.3.5.4.1. Významná dominanta

Významná dominanta je pohledovᆰ významný prvek v urbanistické kompozici, poutající pozornost, 
významná budova nebo soubor budov i pᖐírodní útvar, vizuálnᆰ ovládající svou polohou, hmotou nebo 
výtvarnými vlastnostmi strukturu mᆰsta nebo krajiny. Dominanta spoluutváᖐí siluetu mᆰsta აi místa, 
uplatᒀuje se v pohledech na mᆰsto a v prᛰhledech v mᆰstském prostoru. 

Významné dominanty – vᆰ០e kostela svatého Ducha, Bílá vᆰ០
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H.3.5.4.2. Lokální dominanta

Stavba, nebo აást stavby, která zdᛰrazᒀuje pozici stavby v urbanistické struktuᖐe (napᖐíklad výᘐkové 
zdᛰraznᆰní náro០í, schodiᘐᙐového prostoru apod.). Urbanistický kompoziაní prvek „lokální dominanta“ se 
stanovuje z dᛰvodu vytvoᖐení podmínek pro realizaci lokálních orientaაních bodᛰ v hmotové struktuᖐe 
zástavby.

Uplatnᆰní lokální dominanty v prᛰhledu – vᆰ០ sboru knᆰze Ambro០e
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H.3.5.4.3. Kompoziაní akcent 

Kompoziაní akcent se vymezuje zejména za úაelem ukonაení kompoziაních os mᆰsta. Je tvoᖐen napᖐíklad 
významnou budovou nebo souborem budov, pᖐírodním útvarem აi umᆰleckým dílem, akcentujícím svou 
kvalitou, polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi význam místa. Kompoziაní akcent nesmí svou 
podla០ností pᖐekroაit stanovenou maximální podla០nost zástavby.

Pᖐíklad kompoziაního akcentu: ᖐeᘐení kᖐi០ovatky Koruna v místᆰ ukonაení Goაárovy tᖐídy
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H.3.5.4.4. Chránᆰný pohled 

Je pohled (urაený místem pohledu a smᆰrem pohledu), jen០ má zvláᘐtní hodnotu v obrazu místa. Pásmo 
ochrany pohledu je vymezeno rameny úhlu pohledu z místa pohledu. Chránᆰný pohled se stanovuje 
zejména z dᛰvodu ochrany charakteristické veduty mᆰsta Hradec Králové. Historická zástavba centra 
mᆰsta na vyvýᘐeném ostrohu nad soutokem ᖐek s typickými výᘐkovými dominantami vytváᖐí jedineაné 
panorama, které je pozorovatelné z velkých vzdáleností jinak rovinaté krajiny.

Pohled na siluetu hradeckých vᆰ០í v Velkého námᆰstí

Pohled na siluetu hradeckých vᆰ០í od soutoku
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Pohled na hradecké panorama z Goაárovy tᖐídy pᖐes Pra០ský most 

Pohled na budovu Muzea od Labského mostu
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Pohled na Muzeum ze Smetanova nábᖐe០í

Pohled z Kopce Sv. Jana na celkové panorama mᆰsta
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Pohled z Kopce Sv. Jana na lesopark a Moravské pᖐedmᆰstí

Pohled na panorama mᆰsta a Beneᘐovu tᖐídu z kopce Sv. Jana
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Pohled na kopec Sv. Jana z Tᖐebeᘐské radiály

Pohled z Ruseka na hradecké vᆰ០e
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Panorama mᆰsta ze smᆰru od Slatiny z Dehetníku
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H.3.5.4.5. Chránᆰný prᛰhled

Je linie, její០ pohledové ukonაení má zvláᘐtní hodnotu v obrazu místa. Chránᆰný prᛰhled se stanovuje 
z dᛰvodu zachování a rozvíjení zásadních kompoziაních principᛰ stávající hmotové struktury mᆰsta. Vztah 
prᛰhledᛰ zástavbou (pᖐímé uliაní prostory, bulváry, nábᖐe០í apod.) a polohy hmotových a kompoziაních 
dominant je pro urbanistickou kompozici mᆰsta Hradec Králové charakteristický. Pohledovým ukonაením 
jsou chápány zejména významné a lokální dominanty. 

Prᛰhled Goაárovou tᖐídou z Ulrichova námᆰstí

Prᛰhled Goაárovou tᖐídou
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Prᛰhled na hradecké vᆰ០e z ul. Akademika Bedrny

Prᛰhled na siluetu hradeckých vᆰ០í z ul. Akademika Bedrny
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Prᛰhled na hradecké vᆰ០e Nerudovou ulicí

Prᛰhled na hradecké vᆰ០e z kᖐi០ovatky Mileta
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Prᛰhled Pospíᘐilovou tᖐídou ve smᆰru od nadjezdu do centra mᆰsta

Prᛰhled Pospíᘐilovou tᖐídou ve smᆰru od Slezského nádra០í do centra mᆰsta
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Prᛰhled Beneᘐovou tᖐídou na hradecké vᆰ០e

Prᛰhled ze severní აásti Beneᘐovy tᖐídy na hradecké vᆰ០e



ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1 185

Prᛰhled na vᆰ០ kostela Bo០ského srdce Pánᆰ z tᖐídy Karla IV.

Prᛰhled na vᆰ០ kostela Bo០ského srdce Pánᆰ z osa ០elezniაní trati HK-Praha
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Prᛰhled na vᆰ០ kostele Sv. Jana z Brnᆰnské ul.

Prᛰhled z osy budoucí nové radiály Nová Zelená na hradecké vᆰ០e
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H.3.6. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENᆠ
Pro zajiᘐtᆰní kvalitní zelenᆰ uvnitᖐ sídla se stanovuje systém sídelní zelenᆰ.

Systém sídelní zelenᆰ je vymezen plochami s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a jejich podmínkami vyu០ití:

a) PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ (ZV);
b) PLOCHY ZELENᆠ SOUKROMÉ (ZS);
c) PLOCHY ZELENᆠ PᖀÍRODNÍHO CHARAKTERU (ZP) v zastavᆰném území.

Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou vymezeny v Hlavním výkrese (A.2.1), systém sídelní zelenᆰ je 
zobrazen ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3). 
Podmínky pro ochranu a rozvoj systému sídelní zelenᆰ jsou stanoveny podmínkami vyu០ití ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití v bodᆰ 6.2 Územního plánu, které jsou upᖐesnᆰny v Pᖐíloze ა.1 (Tabulka 
ploch), a podmínkami Koncepce uspoᖐádání krajiny uvedenými v bodᆰ 5.
Mimo plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití systém sídelní zelenᆰ tvoᖐí zeleᒀ, která je zahrnuta do jiných 
funkაních ploch, napᖐ.: zahrady rodinných domᛰ, sídliᘐtní zeleᒀ, zeleᒀ ve vnitroblocích, zeleᒀ v rámci 
ploch obაanského vybavení, hᖐbitovní zeleᒀ, doprovodná a bᖐehová zeleᒀ vodních tokᛰ, uliაní aleje a 
stromoᖐadí apod.
Pro popis pravidel uspoᖐádání systému sídelní zelenᆰ jsou Koncepcí uspoᖐádání krajiny stanoveny 
skladebné prvky (ve formᆰ pᖐekryvných prvkᛰ), jejich០ význam je vymezen v bodᆰ 5 Územního plánu. 
Dᛰvodem zaაlenᆰní systému sídelní zelenᆰ do Koncepce uspoᖐádání krajiny je úzké provázání mᆰsta a 
krajiny a vzájemná propojenost skladebných prvkᛰ zelenᆰ. 
Systém stanovených skladebných prvkᛰ je souborem definovaných prostorových vztahᛰ, které jsou v co 
nejvᆰtᘐí míᖐe spojitou kostrou zelenᆰ mᆰsta i pᖐilehlé krajiny.



188 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

H.4. KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY
Územní plán vymezením koncepce veᖐejné infrastruktury zajiᘐtuje podmínky pro fungování mᆰsta. 
Koncepci veᖐejné infrastruktury tvoᖐí:

- koncepce vymezení veᖐejných prostranství (bod H.4.1);
- koncepce veᖐejného vybavení (bod H.4.2);
- koncepce dopravní infrastruktury (bod H.4.3);
- koncepce technické infrastruktury (bod H.4.4).

H.4.1. KONCEPCE VYMEZENÍ VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veᖐejná prostranství jsou vymezena jako veᖐejnᆰ pᖐístupné prostory, které jsou veᖐejným prostranstvím
(napᖐ. námᆰstí, ulice, tr០iᘐtᆰ, chodníky, veᖐejná zeleᒀ, parky). Veᖐejná prostranství jsou specifickým 
typem veᖐejné infrastruktury slou០ící veᖐejnému u០ívání. Významnᆰ definují urbanistickou strukturu mᆰsta 
a z velké míry se podílí na jeho geniu loci. Kvalita veᖐejných prostranství úzce souvisí s ekonomickou i 
sociální ០ivotaschopností mᆰsta.

Na území mᆰsta se nacházejí kvalitní námᆰstí a parky, zejména v centrální oblasti. V novodobé zástavbᆰ 
po r. 1950 nebyla na mnohých místech mᆰsta veᖐejná prostranství prostorovᆰ definována.

Vymezení a po០adavky na veᖐejná prostranství vycházejí ze Stavebního zákona, definice veᖐejných
prostranství v § 34 zákona ა. 128/2000 Sb., o obcích, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a z po០adavkᛰ
vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. a dalᘐích platných norem.

Koncepce veᖐejných prostranství vymezuje plochy veᖐejných prostranství (PV) a plochy veᖐejných 
prostranství – veᖐejná zeleᒀ (ZV) pro zajiᘐtᆰní prostupnosti mᆰsta, jeho obsluhy a rekreaci obyvatel uvnitᖐ 
mᆰsta a dále z dᛰvodu podpory sociální a ekonomické soudr០nosti místních komunit. Plochy koncepce 
veᖐejných prostranství jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1). Podmínky vyu០ití ploch koncepce 
veᖐejných prostranství jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a jsou upᖐesnᆰny a doplnᆰny v Pᖐíloze 
ა.1 (Tabulka ploch) Územního plánu.

Veᖐejná prostranství jsou vymezena pᖐedevᘐím v území s pᖐedpokladem pohybu pᆰᘐích a sociálních 
kontaktᛰ – námᆰstí, návsi, obchodní ulice, zastávky, parაíky. 

Dále jsou vymezena veᖐejná prostranství jako uliაní prostory pro prᛰchod komunikací, umo០ᒀujících 
obsluhu stávajících a rozvojových lokalit dopravní a technickou infrastrukturou (vა. parkování a odstavení 
vozidel). 

U rozsáhlejᘐích rozvojových lokalit jsou vymezeny hlavní vstupy do území s tím, ០e dalᘐí prᛰbᆰh 
komunikací bude ᖐeᘐen podrobnᆰjᘐí dokumentací – napᖐ. územní studií. Navr០ená koncepce veᖐejných 
prostranství umo០ᒀuje zklidnit motorovou dopravu v hustᆰ obydlených აástech mᆰsta. Do tᆰchto ploch byly 
zaᖐazeny ty komunikace, které mají nebo mohou mít charakter zklidnᆰných komunikací, pᖐíp. „zóny 30“. 

Souაástí ploch veᖐejných prostranství je i veᖐejná zeleᒀ, z dᛰvodu vyjádᖐení koncepce zelenᆰ jsou plochy 
veᖐejné zelenᆰ vᆰtᘐího rozsahu zaᖐazeny do ploch sídelní zelenᆰ. 

Vymezení veᖐejných prostranství dle §7 odst. (2) vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. - „Pro ka០dé dva hektary 
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, obაanského vybavení anebo smíᘐené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veᖐejného prostranství o výmᆰᖐe nejménᆰ 1000m²; do této 
výmᆰry se nezapoაítávají pozemní komunikace“ - není v konceptu ÚP ᖐeᘐeno konkrétnᆰ. 
Dᛰvodem je problematiაnost vymezení tᆰchto ploch bez znalosti konkrétní lokality a jejího urbanistického 
ᖐeᘐení. Dalᘐím dᛰvodem jsou majetkoprávní vztahy – mno០ství soukromých vlastníkᛰ a omezené vlastnictví 
pozemkᛰ mᆰstem v ᖐeᘐené lokalitᆰ nedovoluje ve stupni konceptu ÚP tyto plochy konkrétnᆰ vymezit. 
Návrh veᖐejných prostranství bude pᖐedmᆰtem podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení - napᖐ. územní studií. Na rozdíl od 
páteᖐních mᆰstských komunikací, které jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury, je vᆰtᘐina 
ostatních komunikací uvnitᖐ mᆰsta zahrnuta do ploch veᖐejných prostranství. Rozvoj ostatních stávajících 
veᖐejných prostranství je umo០nᆰn v rámci podmínek vyu០ití ploch.
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H.4.2. KONCEPCE VEᖀEJNÉHO VYBAVENÍ
Veᖐejné vybavení slou០í pro obsluhu území. Je zᖐizováno nebo u០íváno ve veᖐejném zájmu. Vedle 
veᖐejného vybavení lokálního významu (napᖐ. zaᖐízení mateᖐského a základního ᘐkolství) se na území 
nacházejí zaᖐízení celomᆰstského nebo i nadmᆰstského významu, které tvoᖐí v území výrazné prvky.

Zdravotnictví
Nejvᆰtᘐím zdravotnickým zaᖐízením mᆰsta je fakultní nemocnice, která patᖐí ke ᘐpiაkovým zdravotnickým 
zaᖐízením v Ⴠeské republice. Jde o nejvᆰtᘐího zamᆰstnavatele v kraji, nemocnice le០í v rozsáhlém, stále 
se dostavujícím areálu pᖐi ji០ním segmentu 2. mᆰstského kruhu. Areálu nemocnice velmi chybí parkovací 
kapacity – v ÚPHK je navr០ena plocha pro hromadnou gará០. Je také poაítáno s plochami pro budoucí 
mo០ný rozvoj nemocniაního areálu.  Na areál navazují plochy pro výstavbu kampusu Karlovy univerzity.
Dalᘐím zaᖐízením poskytující zdravotnické slu០by obაanᛰm mᆰsta jsou polikliniky I, II a III.
které poskytují zdravotní péაi nejen v mnoha lékaᖐských oborech, ale nabízí také celou ᖐadu navazujících 
zdravotnických slu០eb a აinností. Ve mᆰstᆰ pᛰsobí také nᆰkolik privátních zdravotních zaᖐízení.
V návrhovém období ÚP lze oაekávat, ០e kapacitní zaᖐízení – nemocnice - jsou stabilizována, rozvoj se 
bude zamᆰᖐovat na specializaci menᘐích zdravotnických zaᖐízení.

Sociální slu០by
Sociální slu០by jsou urაeny lidem, kteᖐí se v dᛰsledku nepᖐíznivého zdravotního stavu, vysokého vᆰku nebo
z jiných vá០ných dᛰvodᛰ ocitnou v nepᖐíznivé sociální situaci, ale také lidem, kteᖐí by se do takovéto 
situace dostat mohli. Základním cílem je tedy zajistit vᘐem tᆰmto osobám pomoc a podporu 
prostᖐednictvím nabídky ᘐiroké ᘐkály sociálních slu០eb a stanovit pravidla pro jejich poskytování.

Ve mᆰstᆰ Hradec Králové probíhá plánování sociálních slu០eb, které je otevᖐeným a cyklickým procesem 
zjiᘐᙐování potᖐeb, zdrojᛰ a hledání ᖐeᘐení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potᖐebám lidí. 
Do procesu jsou zapojeni zástupci obcí, regionᛰ i krajᛰ, poskytovatelé i u០ivatelé sociálních slu០eb a 
veᖐejnost.

Sociální slu០by se poskytují ve tᖐech formách:
• pobytové slu០by, které jsou spojeny s ubytováním v zaᖐízeních sociálních slu០eb;
• ambulantní slu០by, za kterými osoba do zaᖐízení sociálních slu០eb dochází, ale není zde ubytována;
• terénní slu០by, které jsou osobᆰ poskytovány v domácím prostᖐedí.

Kapacita ambulantních zaᖐízení je vesmᆰs zaplnᆰná, ojedinᆰle se vyskytují volná místa, kapacita pobytové 
slu០by je zcela zaplnᆰna, აekací doba na umístᆰní je nᆰkolik mᆰsícᛰ.

Ve mᆰstᆰ Hradec Králové celkovᆰ stoupá jak poაet osob se zdravotním posti០ením, tak poაet seniorᛰ. 
Podíl osob starᘐích 65 let v nadcházejících letech bude narᛰstat, v dlouhodobᆰjᘐím horizontu (r. 2050) 
vzroste jejich procentuální zastoupení a០ na 30-35 %. Výrazný poაetní nárᛰst nejstarᘐí seniorské slo០ky ve 
vᆰku 80 let a výᘐe si vy០ádá výraznᆰ zvýᘐené nároky na péაi o tyto osoby. Lze oაekávat, ០e vzroste 
poptávka jak po terénních slu០bách, tak bude nutné i zvýᘐit kapacitu pobytových zaᖐízení.

Mᆰsto Hradec Králové poskytuje obაanᛰm mo០nost bydlení v domech s peაovatelskou slu០bou, které 
vyu០ívají pᖐevá០nᆰ senioᖐi, ale i mladᘐí osoby, které pro svᛰj nepᖐíznivý zdravotní stav jsou závislí na 
pomoci jiné fyzické osoby. 
V oblasti sociální péაe se do budoucna upouᘐtí od budování velkých zaᖐízení, pᖐevládá trend menᘐích 
zaᖐízení a také rozvoj sociální péაe pᖐímo v domácnostech. Na území mᆰsta je navr០eno nᆰkolik ploch pro 
domovy seniorᛰ.

Vzdᆰlávání a výchova
Mᆰsto Hradec Králové je tradiაnᆰ vzdᆰlanostním centrem celého regionu s ᘐirokou ᘐkálou ᘐkolských a 
vzdᆰlávacích zaᖐízení pro vᘐechny vᆰkové skupiny obyvatel.
Vývoj ᘐkolství ve mᆰstᆰ kopíruje celorepublikový trend opᆰtovného rᛰstu kapacity mateᖐských a základních 
ᘐkol a poklesu atraktivity uაᒀovských oborᛰ. Ve mᆰstᆰ jsou zastoupeny vᘐechny stupnᆰ vzdᆰlávání (jesle, 
mateᖐské, základní, stᖐední a vysokoᘐkolské).
Zejména v západní აásti mᆰsta - v Kuklenách je dnes nedostateაná kapacita v mateᖐských ᘐkolách. 
S nárᛰstech zástavby v okrajových აástech mᆰsta poაítáno pᖐi návrhu nových ploch pro mateᖐské a pᖐíp. 
základní ᘐkoly.
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Koncept ÚPHK navrhuje rozvojové plochy pro rozᘐíᖐení areálu Univerzity Hradec Králové a také plochy pro 
výstavbu kampusu Karlovy Univerzity v sousedství fakultní nemocnice.

Kultura
Mᆰsto Hradec Králové je významným kulturním centrem celého regionu i v rámci Ⴠeské Republiky.
V oblasti kultury jsou zásadní kapacitní zaᖐízení vybudována, výjimkou je plocha Z60.30 na nám. 
Osvoboditelᛰ pro vybudování budovy galerie dle pᛰvodní Goაárovy myᘐlenky. 
Z hlediska staveb pro kulturu se pᖐedpokládá rozvoj spíᘐe malých zaᖐízení (malé divadelní scény, galerie, 
kluby), nenároაných na pozemky, mo០né je tato zaᖐízení umístit v rámci ploch smíᘐených obytných 
mᆰstských.

Církve
Z dᛰvodu pᖐedpokládaného umístᆰní ᖐeckokatolického kostela je pᖐi ul. Hradecká vymezena plocha Z62.01.

H.4.3. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

H.4.3.1. Souhrnný popis

H.4.3.1.1. Stávající dopravní systém

Hradec Králové je historicky významnou kᖐi០ovatkou dopravních cest, silniაních komunikací a ០elezniაních 
drah, které jsou v souაasné dobᆰ reprezentovány zejména rozestavᆰnou dálnicí D11, pᖐipravovanými 
rychlostními silnice R11 a R35, silnicemi I. a II. tᖐídy a ០elezniაními tratᆰmi celostátního významu. Svᛰj 
dopravní a urbanistický potenciál zatím nevyu០ívá hradecké letiᘐtᆰ. Splavné toky Labe a Orlice jsou 
vyu០ívány pro rekreaაní a sportovní plavbu, dopravnᆰ vyu០itelná Labská vodní cesta konაí v Opatovicích 
nad Labem.

Stávající radiálnᆰ okru០ní systém pozemních komunikací (základní systém pozemních komunikací mᆰsta -
ZÁKOS) tvoᖐí:

- dva mᆰstské okruhy (I. MO tzv. Hradební a II. MO Goაárᛰv);
- 10 mᆰstských radiál;
- propojovací komunikace mezi I. a II. mᆰstským okruhem (celkem 8 radiálních spojek).
V souაasné dobᆰ je ZÁKOS ji០ témᆰᖐ v celém rozsahu plnᆰ saturovaný a nᆰkteré jeho úseky a kᖐi០ovatky 
jsou dopravnᆰ pᖐetí០ené.

Hradcem Králové procházejí dvᆰ silnice zaᖐazené do sítᆰ mezinárodních silnic:

E 442: Karlovy Vary – Chomutov – Most – Teplice – Dᆰაín – Liberec – Turnov – Jiაín – Hradec Králové –
Svitavy – Mohelnice – Olomouc – Valaᘐské Meziᖐíაí – hranice ჀR/SR (na území mᆰsta prochází po silnicích 
I/35 a I/31)

E 67: Praha – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ – Náchod – hranice ჀR/PR (na území mᆰsta prochází 
po silnicích I/11 a I/33)

Dálnice D11 a rychlostní silnice R11 a R35 jsou souაástí doplᒀkové Trans-Evropské dopravní sítᆰ TEN–T 
(Trans-European Transport Network) i souაástí hlavních silnic s mezinárodním provozem podle Evropské 
dohody AGR. 

័elezniაní uzel Hradec Králové tvoᖐí dráhy celostátního významu procházející Hradcem Králové, tj. dráhy 
pro mezinárodní a celostátní veᖐejnou ០elezniაní dopravu. Od doby zprovoznᆰní ០st Hradec Králové hlavní 
nádra០í ve 30. letech 20. století jsou ០elezniაní tratᆰ na území mᆰsta stabilizovány, jedná se o tratᆰ:

- 020 Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové  - Choceᒀ;
- 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ;
- 041 Hradec Králové – Jiაín – Turnov.
Pᛰvodnᆰ vojenské letiᘐtᆰ bylo v r. 2000 pᖐevedeno na mᆰsto Hradec Králové, od r. 2004 je letiᘐtᆰ 
provozováno jako veᖐejné vnitrostátní a neveᖐejné mezinárodní kategorie civilní 2B.
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H.4.3.1.2. Základní koncepაní cíle návrhu

Koncepce návrhu dopravní infrastruktury mᆰsta vychází ze zásad udr០itelného rozvoje se zamᆰᖐením na 
ᖐeᘐen

- napojení mᆰsta na dálnici D11 a rychlostní silnici R35 ve stanovených MÚK Kukleny a MÚK  
Plotiᘐtᆰ;

- zachování a vhodného doplᒀování radiálnᆰ okru០ního základního komunikaაního systému mᆰsta;
- zajiᘐtᆰní dopravního napojení rozvojových i pᖐestavbových ploch mᆰsta;
- vymístᆰní tranzitní dopravy mimo centrum mᆰsta s cílem odlehაení II. MO od narᛰstající dopravy;
- vytvoᖐení podmínek pro rozvoj a vyᘐᘐí vyu០ití mᆰstské hromadné a integrované pᖐímᆰstské  

dopravy;
- výstavbu „hromadných parkovacích zaᖐízení“ pro obyvatele mᆰsta i jeho návᘐtᆰvníky s cílem uvolnᆰní 

veᖐejných prostranství a uliაních prostorᛰ od parkujících vozidel pro jiné vyu០ití;
- zlepᘐení prostupnosti mᆰsta pro pᆰᘐí a cyklisty vაetnᆰ doplnᆰní stávajících cyklistických komunikací;
- vyu០ití ០elezniაní sítᆰ a její volné kapacity pro zastavení poklesu výkonᛰ nákladní dopravy a zalo០ení 

systému mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy na principu hybridních vozidel TRAM TRAIN s mo០ností 
výstavby radiálních tratí, zaústᆰných do stávající ០elezniაní sítᆰ;

- vyu០ití potenciálu existujícího mezinárodního letiᘐtᆰ s civilním provozem vაetnᆰ vyu០ití vhodných 
územních podmínek pro rozvoj vývojových a výrobních kapacit souvisejících s leteckou dopravou 
a výrobou;

- zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí podél dopravnᆰ významných komunikací a ០elezniაních tratí;
- zvýᘐení bezpeაnosti provozu a obyvatel.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek dopravní infrastruktury se vymezují koridory pro vedení dopravní infrastruktury, 
plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití (plochy dopravní infrastruktury – silniაní, ០elezniაní, letecké) a 
pᖐekryvné prvky (liniové a bodové).
Ⴠásti ploch koridorᛰ, které po upᖐesnᆰní polohy tras a ploch dopravní infrastruktury územním 
rozhodnutím nebudou vyu០ity pro zastavitelné plochy uvedeného úაelu, budou vyu០ity v souladu 
s podmínkami vyu០ití sousedící plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. 
Zároveᒀ tyto აásti ploch koridorᛰ pᖐebírají podmínky prostorového uspoᖐádání ze sousedící plochy 
typu struktury zástavby.
V Hlavním výkrese (A.2.1) jsou vyznaაeny koridory pro vedení dopravní infrastruktury a plochy s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití (plochy dopravní infrastruktury – silniაní, plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní, 
plochy dopravní infrastruktury – letecké).  

Ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou vyznaაeny koridory pro vedení dopravní 
infrastruktury a pᖐekryvné prvky v აlenᆰní podle druhu dopravy.

H.4.3.1.3. Koridory pro vedení dopravní infrastruktury

Koridorem je podle §2, odst. i) stavebního zákona ა. 186/2006 Sb. plocha vymezená pro umístᆰní vedení 
dopravní a technické infrastruktury nebo opatᖐení nestavební povahy.

Navr០ené komunikaაní koridory rᛰzné ᘐíᖐky vymezují plochy pro úაinnou územní ochranu tras pozemních 
komunikací a drah nadᖐazeného a základního komunikaაního systému. Omezený poაet koridorᛰ dopravní 
infrastruktury je vymezen pro zámᆰry, kdy trasování není doposud názorovᆰ stabilizováno nebo je mo០né 
(existuje) variantní vedení trasy.

Kromᆰ dopravních staveb lze ve vymezených koridorech umisᙐovat související stavby. Po realizaci 
dopravních staveb vაetnᆰ souvisejících staveb lze zbytkové plochy uvnitᖐ koridorᛰ vyu០ít v souladu 
s vymezeným funkაním vyu០itím ploch.

V pᖐípadᆰ kᖐí០ení koridorᛰ dopravní infrastruktury nebo koridoru a plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití 
dopravní infrastruktury je jejich prᛰnik mo០né vyu០ít pro oba navrhované zámᆰry bez ohledu na აasové 
vazby jejich výstavby. Prostorové a technické ᖐeᘐení musí být koordinováno tak, aby výstavba obou 
zámᆰrᛰ byla mo០ná i v rᛰzných აasových obdobích.
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VYMEZENÍ KORIDORᛠ PRO VEDENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Poᖐadové 
აíslo Charakteristika, podmínky vyu០ití Katastrální území

KD1 Koridor dálnice D11 (DA-01)
- Koridor pro vedení dálnice pᖐedstavuje budoucí tᆰleso dálnice 

vაetnᆰ kᖐi០ovatek s napojením na stávající silniაní síᙐ, 
soubᆰ០ných polních cest, odvodnᆰní, protihlukových stᆰn, 
ozelenᆰní a vᘐech souvisejících objektᛰ

- vymezený koridor respektuje plochy podle platných územních 
rozhodnutí a stavebních povolení

Plaაice, Plotiᘐtᆰ nad 
Labem, Svobodné 
Dvory

KD2 Koridor severní tangenty - pᖐelo០ky silnice I/11(DA-02)
- Koridor pro vedení pᖐelo០ky silnice I/11 - severní tangenty 
pᖐedstavuje budoucí tᆰleso silnice vაetnᆰ 
kᖐi០ovatek s napojením na stávající i výhledovou silniაní síᙐ, 
odvodnᆰní, ozelenᆰní, protihlukových stᆰn, vedení soubᆰ០ného 
pásu pro pᆰᘐí a cyklisty a vᘐech souvisejících objektᛰ
- vymezený koridor zohledᒀuje okolní zástavbu, OP letiᘐtᆰ a 
prostor vymezený pro Národní centrum pro krizovou 
pᖐipravenost

Piletice, Plácky, 
Plotiᘐtᆰ nad Labem, 
Pouchov, Rusek, 
Slatina u Hradce 
Králové, Slezské 
Pᖐedmᆰstí, Svinary, 
Vᆰkoᘐe

KD3 Koridor silnice I/35 (DA-04)
- Koridor pro vedení silnice I/35 pᖐedstavuje budoucí tᆰleso 

silnice rozᘐíᖐené na აtyᖐpruh v úseku mezi MUK Plotiᘐtᆰ a 
okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD vაetnᆰ odvodnᆰní, soubᆰ០ných 
cest, ozelenᆰní   a vᘐech souvisejících objektᛰ          

- v úseku od okru០ní kᖐi០ovatky po silnici I/31 (Koutníkova ulice) 
koridor pᖐedstavuje rozᘐíᖐení stávající silnice na აtyᖐpruh se 
soubᆰ០nými chodníky a pruhy pro cyklisty, odvodnᆰní, demolice 
stávající zástavby ji០nᆰ od stávající silnice vაetnᆰ související 
technické infrastruktury a vᘐech souvisejících objektᛰ  

Kukleny, Plotiᘐtᆰ 
nad Labem, 
Svobodné Dvory

KD4 Koridor ji០ní spojky (DA-03)
- koridor pro vedení ji០ní spojky pᖐedstavuje budoucí tᆰleso 
silnice vაetnᆰ kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, ozelenᆰní, protihlukových 
stᆰn, vedení soubᆰ០ného pásu pro pᆰᘐí a cyklisty a vᘐech 
souvisejících objektᛰ
- vymezený koridor zohledᒀuje okolní zástavbu

Kukleny, Nový 
Hradec Králové, 
Plaაice, Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí, Tᖐebeᘐ

KD5 Koridor pᖐelo០ky silnice II/308 (DA-11)
- koridor pro vedení pᖐelo០ky silnice pᖐedstavuje budoucí tᆰleso 
silnice vაetnᆰ kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, ozelenᆰní, technické 
infrastruktury a vᘐech souvisejících objektᛰ
- v úseku od silnice I/11 po severní okraj zástavby skladiᘐtní 
oblasti Pouchov respektuje stávající okolní zástavbu

Piletice, Slatina u 
Hradce Králové, 
Slezské Pᖐedmᆰstí

KD6 Koridor III/298 10 (DA-13)
- koridor pᖐedstavuje budoucí tᆰleso smᆰrovᆰ a ᘐíᖐkovᆰ 
upravené III/298 10 vაetnᆰ kᖐi០ovatek, soubᆰ០ného pásu pro 
pᆰᘐí a cyklisty, odvodnᆰní, ozelenᆰní a vᘐech souvisejících 
objektᛰ

Nový Hradec 
Králové, Tᖐebeᘐ

KD7 Koridor III/298 27 (DA-14)
- koridor pᖐedstavuje budoucí tᆰleso smᆰrovᆰ a ᘐíᖐkovᆰ upravené 
III/298 27 vაetnᆰ soubᆰ០ného pásu pro pᆰᘐí a cyklisty, 
odvodnᆰní, ozelenᆰní, technické infrastruktury  a vᘐech 
souvisejících objektᛰ
- v prᛰjezdních úsecích Malᘐovy Lhoty a Svinar respektuje 
stávající zástavbu 

Malᘐova Lhota, 
Svinary

KD8 Koridor III/2997 (DA-15)
- koridor pᖐedstavuje budoucí tᆰleso smᆰrovᆰ a ᘐíᖐkovᆰ 
upravené silnice III/2997 vაetnᆰ odvodnᆰní, ozelenᆰní a vedení 
soubᆰ០ného pásu pro pᆰᘐí a cyklisty a vᘐech souvisejících 
objektᛰ

Piletice, Pouchov, 
Rusek
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KD9 Koridor III/299 12 - Vᆰkoᘐská radiála (DA-16)
- koridor pro vedení Vᆰkoᘐské radiály pᖐedstavuje budoucí tᆰleso 
silnice vაetnᆰ kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, ozelenᆰní, protihlukových 
stᆰn, vedení soubᆰ០ného pásu pro pᆰᘐí a cyklisty, technické 
infrastruktury a vᘐech souvisejících objektᛰ
- vymezený koridor respektuje okolní zástavbu a ᖐeᘐení 
protipovodᒀové ochrany mᆰsta

Vᆰkoᘐe

KD10 Koridor letiᘐtního bulváru (DA-18)
- koridor pro vedení letiᘐtního bulváru pᖐedstavuje ᘐíᖐku 
uliაního prostoru budoucího mᆰstského bulváru v úseku od 
konce Vᆰkoᘐské radiály po napojení na silnici III/29912 na 
ji០ním okraji Správაického písníku. Souაástí koridoru jsou 
zejména plochy dopravního a nástupního prostoru letiᘐtᆰ a 
systému tram-train, parkovací a odstavné plochy, odvodnᆰní, 
cyklistické stezky a chodníky, ozelenᆰní a vᘐechny související 
objekty.

Pouchov, Rusek, 
Vᆰkoᘐe

KD11 Koridor Nové Pra០ské tᖐídy (DA-27)
- koridor pro vedení páteᖐní აtyᖐpruhové komunikace s vedením 
kolejového tram-trainu v jeho ose, vაetnᆰ kᖐi០ovatek, 
odvodnᆰní, parkovacích pruhᛰ, pruhᛰ pro cyklisty, chodníkᛰ, 
ozelenᆰní, technické infrastruktury  a vᘐech souvisejících 
objektᛰ

Plaაice, Kukleny, 
Pra០ské Pᖐedmᆰstí

KD12 Koridor Nové Zelené (DA-25)
- koridor pro vedení Nové Zelené pᖐedstavuje ᘐíᖐku uliაního 
prostoru budoucí páteᖐní komunikace v úseku od stávající 
silnice I/11 po kᖐi០ovatku s novou ulicí Za ᘀkodovkou s hlavním 
dopravním prostorem obsahujícím vedení dvoukolejného TRAM-
TRAIN a oboustranných dvoupruhových komunikací vაetnᆰ 
kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, parkovacích pruhᛰ, pruhᛰ pro cyklisty, 
chodníkᛰ, ozelenᆰní, technické infrastruktury  a vᘐech 
souvisejících objektᛰ

Kukleny, Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí

KD13 Koridor ji០ního propojení (DA-28)
- koridor pro vedení ji០ního propojení pᖐedstavuje budoucí 
tᆰleso silnice propojující stávající MÚK Bᖐezhrad na silnici I/37 
se silnicí III/29810 vაetnᆰ kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, ozelenᆰní, 
technické infrastruktury a vᘐech souvisejících objektᛰ

Bᖐezhrad

KD14 Koridor silniაní spojky Slatina – Svinary (DA-45)
- koridor pro vedení silniაní spojky pᖐedstavuje budoucí tᆰleso 
silnice propojující Slatinu, pᖐelo០ku silnice I/11 (severní 
tangentu), stávající silnici I/11 a Svinárky vაetnᆰ kᖐi០ovatek, 
kᖐí០ení s ០elezniაní tratí ა. 020, odvodnᆰní, zelenᆰ, soubᆰ០ného 
pásu pro pᆰᘐí a cyklisty a vᘐech souvisejících objektᛰ

Slatina u Hradce 
Králové, Slezské 
Pᖐedmᆰstí, Svinary

KD15 Koridor spojení Pra០ské pᖐedmᆰstí – Plácky (DA-33)
- koridor pro vedení pᖐelo០ky Kydlinovské ulice pᖐedstavuje 
budoucí tᆰleso pᖐelo០ky místní komunikace s nadjezdem nad 
០elezniაní tratí ა.020 vაetnᆰ kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, ozelenᆰní, 
technické infrastruktury a vᘐech  souvisejících objektᛰ

Hradec Králové, 
Plácky, Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí

KD16 Koridor spojení Plácky – Plotiᘐtᆰ (DA-34)
- koridor pro vedení pᖐelo០ky Pᖐedmᆰᖐické ulice v Pláckách 
pᖐedstavuje budoucí tᆰleso pᖐelo០ky místní komunikace 
s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა.031 vაetnᆰ kᖐi០ovatek, 
odvodnᆰní, ozelenᆰní, technické infrastruktury a vᘐech 
souvisejících objektᛰ

Plácky, Plotiᘐtᆰ nad 
Labem

KD17 Koridor Faráᖐství – Pra០ské pᖐedmᆰstí – Kukleny (DA-30)
- koridor pro vedení  pᖐíაné páteᖐní komunikace rozvojového 
území Temeᘐváru s poაátkem v Bezruაovᆰ ulici a koncem 
v napojení na ulici Z. Wirtha pᖐedstavuje budoucí silniაní tᆰleso 
- souაástí koridoru jsou zejména kᖐi០ovatky, podjezd pod 
០elezniაní tratí ა. 031, nadjezd nad tratí ა. 020, odvodnᆰní, 

Kukleny, Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí
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H.4.3.1.4. Podklady

Navr០ené ᖐeᘐení vychází z tᆰchto podkladᛰ:

Veᖐejná hromadná doprava: 

- Územní plán Hradec Králové, prᛰzkumy a rozbory 03/2011, Mᆰsto Hradec Králové + autorské sdru០ení;
- Dopravní podnik mᆰsta Hradec Králové a.s., vybrané údaje a podklady.

Silniაní doprava:

- Politika územního rozvoje ჀR, 2008;
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje;
- Územnᆰ analytické podklady;

parkovací pruhy a pruhy pro cyklisty, chodníky, ozelenᆰní, 
technická infrastruktura  a vᘐechny související objekty

KD 18 Koridor Za ᘀkodovkou (DA-29)
- koridor pro vedení páteᖐní აtyᖐpruhové komunikace 
pᖐestavbového území západnᆰ od ០st Hradec Králové hlavní 
nádra០í (stávajícího plochy ZVÚ) vაetnᆰ kᖐi០ovatek, odvodnᆰní, 
parkovacích pruhᛰ, pruhᛰ pro cyklisty, chodníkᛰ, ozelenᆰní, 
technické infrastruktury a vᘐech souvisejících objektᛰ

Kukleny, Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí

KD20 Koridor trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 
(DD-04)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po zdvoukolejnᆰní  
stávající ០elezniაní trati v úseku Praskaაka – Plaაice a její 
pᖐelo០ce do soubᆰhu s Opatovickou spojkou a následnᆰ s tratí ა. 
031 Pardubice – Hradec Králové  a zapojením do ji០ního zhlaví 
០st. Hradec Králové hlavní nádra០í.
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního 
vedení, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu a 
související technické infrastruktury 

Kukleny, Plaაice

KD21 Koridor trati ა. 020 Hradec Králové - hl. nádra០í - Týniᘐtᆰ nad 
Orlicí (DD-01)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po zdvoukolejnᆰní 
stávající ០elezniაní trati v úseku Hradec Králové, hlavní nádra០í  
- Tᖐebechovice pod Orebem
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního 
vedení, zastávek TRAM TRAIN vაetnᆰ podchodᛰ nebo lávek nad 
tratí, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu  a 
související technické infrastruktury 

Plácky, Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí, 
Pouchov, Slezské 
Pᖐedmᆰstí, Svinary

KD22 Koridor trati ა. 031 Pardubice - Hradec Králové – Jaromᆰᖐ 
(DD-02, DD-03)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po zdvoukolejnᆰní 
stávající ០elezniაní trati v úseku Pardubice - Hradec Králové, 
hlavní nádra០í  - Jaromᆰᖐ 
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního 
vedení, zastávek TRAM TRAIN vაetnᆰ podchodᛰ nebo lávek nad 
tratí, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu a 
související technické infrastruktury 

Bᖐezhrad, Plácky, 
Plaაice, Plotiᘐtᆰ 
nad Labem, 
Pra០ské Pᖐedmᆰstí

KD23 Koridor trati ა. 041 Hradec Králové – Turnov (DD-05)
- koridor pᖐedstavuje budoucí drá០ní tᆰleso po optimalizaci a 
modernizaci stávající ០elezniაní trati v úseku Hradec Králové, 
hlavní nádra០í  - Vᘐestary
- souაástí koridoru jsou zejména plochy pro zᖐízení trakაního 
vedení, zastávek TRAM TRAIN vაetnᆰ podchodᛰ nebo lávek nad 
tratí, odvodnᆰní, ozelenᆰní, zabezpeაení drá០ního provozu a 
související technické infrastruktury 

Plotiᘐtᆰ nad Labem
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- Projektová dokumentace souboru staveb dálnice D11;
- Projektová dokumentace souboru staveb rychlostní silnice R35;
- Hradec Králové – ji០ní spojka, dokumentace DÚR;
- I/11 – pᖐelo០ka Hradec Králové – Bleᘐno – Nepasice, vyhledávací studie;
- Pᖐelo០ka silnice III/29810 Hradec Králové – Vysoká nad Labem, dokumentace DÚR;
- Kampus Univerzity Karlovy, dokumentace DÚR.

Doprava v klidu: 

- Hradec Králové, Pra០ské pᖐedmᆰstí – Labská kotlina II, Studie dopravy v klidu, Objednatel: Mᆰsto 
Hradec Králové, Zhotovitel: Highway design Hradec Králové, 01/2002.

- Strategický plán rozvoje mᆰsta Hradec Králové do r. 2020, Schválený zastupitelstvem mᆰsta 27. 6. 
2006.

- Územní plán zóny Aldis, zmᆰna ა.2, Objednatel: Statutární mᆰsto Hradec Králové, Zhotovitel: Ing. 
arch. Pavel Zadrobílek, 10/2008.

- Studie dopravy v klidu v Hradci Králové – Slezské pᖐedmᆰstí, Objednatel: Statutární mᆰsto Hradec 
Králové, Zhotovitel: Ing. Hynek Steiner, 04/2010.

- Zmᆰna Územního plánu mᆰsta Hradec Králové ა. 222, Objednatel: Statutární mᆰsto Hradec Králové, 
Zhotovitel: CityPlan spol. s r.o. Praha, 05/2010.

- Studie dopravy v klidu Hradec Králové – Moravské pᖐedmᆰstí sever, Objednatel: Magistrát mᆰsta 
Hradec Králové, Zhotovitel: URBS v.o.s. Praha, 06/2010.

- Aktualizace stavu dopravy v klidu v centrální აásti mᆰsta, Objednatel: Statutární mᆰsto Hradec 
Králové, Zhotovitel: Autorské sdru០ení Samohrd-Wagner, 11/2011.

Cyklistická doprava

- Mapy ა. 80, 100, 101, 102, 123 cyklotras Klubu აeských turistᛰ;
- Turistická mapa 1 : 24 000, SHOCart s.r.o., www.mapy.cz;
- Pasport pozemních komunikací, Magistrát mᆰsta Hradce Králové 2011;
- Územnᆰ analytické podklady ORP Hradec Králové, Magistrát mᆰsta Hradce Králové 2010;
- Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové, Zbynᆰk Sperat, Hradec Králové 2011;
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové, Zbynᆰk Sperat, Hradec Králové 2012;
- Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji, Centrum dopravního výzkumu,v.v.i., 

Brno 2009;
- Zásady dopravní politiky mᆰsta Hradec Králové pro období 2003 – 2010, Magistrát mᆰsta Hradec Králové 

2003;
- Vyhodnocení prᛰzkumu cyklistické dopravy v Hradci Králové, Ing. Jakub Jeᖐábek, Ústí nad Labem 2004;
- Analýza mo០ného vedení páteᖐních cyklistických komunikací v Hradci Králové, Ing. Jakub Jeᖐábek, Ústí 

nad Labem 2004;
- Páteᖐní cyklistické komunikace v Hradci Králové – I. etapa, CityPlan spol. s r.o., Praha 2008;
- Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: stezka mechu a perníku, DÚR, Transconsult s.r.o., Hradec 

Králové 2011;
- Cyklostezka Hradec Králové - Jaromᆰᖐ - Kuks, DSP, Highway Design s.r.o., Hradec Králové 2010.
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H.4.3.2. Silniაní doprava

H.4.3.2.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

ROZDᆠLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Pozemní komunikace se podle zákona ა. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znᆰní dᆰlí na 
tyto kategorie:

- Dálnice;
- Silnice;
- místní komunikace;
- úაelové komunikace.
Dálnice je nejvyᘐᘐí kategorií pozemní komunikace podle jejich dopravního významu a technického 
vybavení.

Silnice se podle urაení a svého významu dᆰlí na:

- rychlostní silnice – silnice urაená pro rychlou dopravu s pᖐístupem pouze motorových vozidel;
- silnice I. tᖐídy – urაené zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu;
- silnice II. tᖐídy – urაené pro nadregionální a regionální dopravu;
- silnice III. tᖐídy – urაené ke vzájemnému spojení obcí a jejich napojení na ostatní pozemní 

komunikace.
Místní komunikace se rozdᆰlují podle dopravního významu, urაení a stavebnᆰ technického vybavení 
do tᆰchto tᖐíd:

- I. tᖐídy – rychlostní místní komunikace;
- II. tᖐídy – dopravnᆰ významné sbᆰrné komunikace s omezením pᖐímého pᖐipojení sousedních 

nemovitostí;
- III. tᖐídy – obslu០né komunikace;
- IV. tᖐídy – nemotorové komunikace nebo komunikace se smíᘐeným provozem.

Poznámka:

Ve výkresu Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou vyznaაeny:

- komunikace nadmᆰstského významu – dálnice a silnice I. tᖐídy;
- komunikace celomᆰstského významu – silnice II. a III. tᖐídy, místní komunikace II. Tᖐídy;
- komunikace mᆰstského významu – významné místní komunikace III. tᖐídy, komunikace 

s provozem MHD.
Ostatní místní komunikace III. tᖐídy a IV. tᖐídy a úაelové komunikace jsou zahrnuty mezi plochy veᖐejných 
prostranství (jsou jejich souაástmi).

Pojmy silniაní dopravy (napᖐ. dálnice, silnice, místní komunikace atd.) jsou u០ívány shodnᆰ s pojmy 
uvedenými v právních pᖐedpisech na úseku silniაní dopravy (Zákon ა. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platné znᆰní, vyhláᘐka ა. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích v platném znᆰní).

POZEMNÍ KOMUNIKACE NA ÚZEMÍ MᆠSTA 

Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. tᖐídy (silnice v majetku a správᆰ ჀR)

Na správním území mᆰsta není doposud vybudován ០ádný úsek dálnice ani rychlostní silnice.

Silnice I. tᖐídy vedené Hradcem Králové:

- I/11 Vrაení – Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí – Vamberk (v délce 9,746 km);
- I/33 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ – Náchod – hraniაní pᖐechod ჀR/PR (v délce 2,295 km);
- I/35 Jiაín – Hradec Králové – Holice - Vysoké Mýto – Olomouc (v délce 9,100 km);
- I/37 Trutnov – Jaromᆰᖐ - Hradec Králové – Pardubice – Chrudim (v délce 4,310 km);
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- Silnice I/31 – tvoᖐí uzavᖐený II. mᆰstský okruh (Goაárᛰv okruh) v délce 6,343 km, po kterém jsou v peá០i 
pᖐevádᆰny silnice I/11, I/35 a I/37.

Celková délka silnic I. tᖐídy na území Hradce Králové je 31,794 km.

S ohledem na intenzity dopravy jsou v souაasné dobᆰ z hlediska kapacity (propustnosti) rozhodující 
kᖐi០ovatky na tᆰchto komunikacích a vzdálenosti mezi nimi.

Silnice II. a III. tᖐídy (Silniაní síᙐ v majetku a správᆰ Královéhradeckého kraje)

Silnice II. tᖐídy

- Silnice II/308 - Hradec Králové – Ⴠernilov – Bohuslavice – Nové Mᆰsto nad Metují v délce 4,450 km;
- Silnice II/324 - Nový Byd០ov – Hradec Králové – Opatovice nad Labem – Pardubice v délce 3,757 km;
- Silnice II/333 - Pᖐelouა – Láznᆰ Bohdaneა – Hradec Králové (II/324) v délce 0,535 km;
- Silnice II/308 je významnou spojnicí Hradec Králové – Nové Mᆰsto nad Metují a zároveᒀ jedinou 

kapacitní a bezkolizní komunikací pᖐipojující skladiᘐtní a prᛰmyslovou oblast Pouchov na nadᖐazenou 
silniაní síᙐ (silnici I/11);

- Silnice II/324 a II/333 jsou vedeny v okrajových აástech na západᆰ mᆰsta. V souაasné dobᆰ jsou 
vyu០ívány jako provizorní pᖐíjezd z nedokonაené dálnice D11 do Hradce Králové (a naopak) a jsou 
s ohledem na intenzity dopravy nevyhovující. Po dokonაení dálnice do Hradce Králové (MÚK Kukleny) 
v r. 2014 se bude jednat o bezproblémové úseky.

Celková délka silnic II. tᖐídy na území Hradce Králové: 8,742 km.

Silnice III. tᖐídy

- Silnice III/298 10 – Sezemice – Dᖐíteა – Hradec Králové v délce 3,275 km
- Silnice III/298 27 – Krᒀovice – Svinary – Hradec Králové v délce 6,808 km
- Silnice III/2997 – Josefov – Rusek – Hradec Králové v délce 6,306 km
- Silnice III/299 12 – Hradec Králové – Pᖐedmᆰᖐice nad Labem v délce 4,538 km
- Silnice III/299 13 – Lochenice – Pᖐedmᆰᖐice nad Labem – Hradec Králové v délce 3,219 km
- Silnice III/3081 – Librantice – Slatina v délce 2,029 km
- Silnice III/3082 – Svinary – Bleᘐno (I/11) v délce 0,993 km
- Silnice III/3085 – Ⴠernilov – Rusek v délce 1,754 km
- Silnice III/323 26 – Plaაice – Praskaაka v délce 1,095 km
- Silnice III/324 36 – Stᆰ០ery – Bᖐíza v délce 1,480 km
- Silnice III/324 38 – Stᆰ០ery – Hradec Králové (I/11) v délce 0,782 km
Celková délka silnic III. tᖐídy na území Hradce Králové: 32,279 km

Silnice III. tᖐídy doplᒀují síᙐ silnic I. a II. tᖐídy a jsou vesmᆰs spojnicemi Hradce Králové s okolními obcemi 
z jeho spádové oblasti. Dopravní zatí០ení tᆰchto silnic je, s výjimkou silnic III/2997 a III/298 10, které tvoᖐí 
Pouchovskou a Tᖐebeᘐskou radiálu základního komunikaაního systému mᆰsta a silnice III/299 13, nízké.

Smᆰrové vedení tᆰchto silnic a jejich pᖐíაné uspoᖐádání jsou ve vᆰtᘐinᆰ jejich délky nenormové, 
pᖐi nízkých intenzitách dopravy vᘐak není tato skuteაnost dᛰvodem jejich zaᖐazení mezi dopravní závady. 
V konceptu nového ÚP jsou podél tᆰchto silnic vymezeny plochy dopravy, které umo០ní provedení 
smᆰrových a výᘐkových korekcí stávajících tras v souladu s platnými technickými po០adavky pro pᖐísluᘐné 
kategorie silnic vაetnᆰ normového ᘐíᖐkového uspoᖐádání. 

Pozemní komunikace v majetku a správᆰ Mᆰsta Hradec Králové

V majetku a správᆰ mᆰsta jsou vᘐechny místní komunikace a აást veᖐejnᆰ pᖐístupných úაelových 
komunikací. Ve smyslu jejich dᆰlení na I. a០ IV. tᖐídu se na území mᆰsta nacházejí tyto místní komunikace 
(MK):

- MK II. tᖐídy - v souhrnné délce 40,729 km;
- MK III. tᖐídy - v souhrnné délce 219,876 km;
- MK IV. tᖐídy - chodníky v souhrnné délce 474,777 km;
- - cyklostezky v souhrnné délce 42,679 km;
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Souhrnnᆰ tvoᖐí MK II. tᖐídy I. mᆰstský (Hradební) okruh, vᘐechny spojky I. a II. mᆰstského okruhu 
a dopravnᆰ významné komunikace západnᆰ od II. mᆰstského okruhu, respektive západnᆰ a severozápadnᆰ 
od ០elezniაních tratí.

Za nejménᆰ vyhovující ze vᘐech MK II. tᖐídy lze pova០ovat Pra០skou tᖐídu (kapacitnᆰ nevyhovující spojení 
na dálnici D11, sní០ený podjezd pod ji០ním zhlavím ០st Hradec Králové).

MK III. tᖐídy zajiᘐᙐují dopravní obsluhu vᘐech აástí mᆰsta. Z hlediska jejich funkce a vyu០ívání je podstatné 
zda jsou vyu០ívány pro vedení linek MHD, dopravní obsluhu blokové zástavby, ucelených აástí obytných 
souborᛰ nebo zda se jedná o MK lokálního významu zajiᘐᙐující obsluhu zástavby rodinných domkᛰ.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAჀNÍ SYSTÉM MᆠSTA

Základní komunikaაní síᙐ mᆰsta tvoᖐí radiálnᆰ okru០ní systém hlavních komunikací, který je v souაasné 
dobᆰ ji០ témᆰᖐ v celém rozsahu saturovaný bez potᖐebné kapacitní rezervy.

Základní komunikaაní systém mᆰsta tvoᖐí 2 okruhy a 10 radiál a spojky mezi okruhy, jedná se o:

Mᆰstské okruhy:

I. mᆰstský okruh - (Hradební okruh) tvoᖐený tᖐídou Ⴠeskoslovenské armády a Komenského ulicí;
II. mᆰstský okruh - (Goაárᛰv okruh– silnice I/31), který tvoᖐí Sokolská ulice, Stᖐelecká ulice, Resslova 

ulice, Pilᒀáაkova ulice, Okru០ní ulice a Goაárᛰv okruh. Do II. mᆰstského okruhu 
jsou zapojeny silnice I. tᖐídy ა. I/11, I/35 a I/37 (jsou vedeny v peá០i po rᛰzných 
აástech okruhu).

Mᆰstské radiály:

Hradubická radiála – silnice I/37 (Raᘐínova tᖐída);
Tᖐebeᘐská radiála – silnice III/298 10 (Zborovská ulice);
Brnᆰnská tᖐída – silnice I/35;
Malᘐovická radiála – silnice III/298 27 (Úprkova ulice);
Víta Nejedlého – silnice I/11 s napojenou II/308;
Tᖐída SNP – významná místní komunikace s pᖐechodem do II/308;
Pouchovská radiála – silnice III/2997 (Pouchovská ulice);
Vᆰkoᘐská radiála – silnice III/299 12 (ulice Akademika Bedrny a Jana Ⴠerného);
Antonína Dvoᖐáka – silnice I/35 s peá០í I/11;
Pra០ská tᖐída – významná místní komunikace s pᖐechodem do I/11 a II/324.

Propojení mᆰstských okruhᛰ

I. a II. mᆰstský okruh jsou vzájemnᆰ propojeny 8 radiálními spojkami (místními komunikacemi):
- Hradeckou ulicí a ulicí Ignáta Hermanna s pᖐemostᆰním Orlice Moravským mostem;
- Brnᆰnskou ulicí;
- Nezvalovou a Malᘐovickou ulicí s pᖐemostᆰním Orlice Malᘐovickým mostem;
- Pospíᘐilovou tᖐídou;
- Buzuluckou ulicí;
- ulicí akademika Bedrny a ᘀimkovou ulicí;
- tᖐídou Karla IV a Diviᘐovou ulicí s pᖐemostᆰním Labe Tyrᘐovým mostem;
- Goაárovou tᖐídou s pᖐemostᆰním Labe Pra០ským mostem.

OSTATNÍ DOPRAVNᆠ VÝZNAMNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místní komunikace II. tᖐídy

Mezi místní komunikace II. tᖐídy, tj. sbᆰrné komunikace obytných útvarᛰ, prᛰtahy silnic II. a III. tᖐídy, 
dopravnᆰ významné komunikace s აásteაným omezením pᖐímé obsluhy jsou zaᖐazeny:

- ul. Komenského, ul. Ⴠeskoslovenské armády;
- ul. Ignáta Hermanna, ul. Hradecká;
- ul. Brnᆰnská;
- ul. Nezvalova, ul. Malᘐovická;
- ul. Náhon;
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- ul. Mrᘐtíkova, ul. Jana Masaryka, tᖐída Edvarda Beneᘐe, ul. ᘀtefánikova;
- ul. Palackého;
- ul. Milady Horákové;
- ul. Brnᆰnská, ul. Partyzánská;
- ul. Národních muაedníkᛰ, ul. Hlavní, ul. Roudniაská;
- ul. Pospíᘐilova, tᖐída SNP, ul. Lipová;
- ul. Bratᖐí ᘀtefanᛰ;
- ul. Mysliveაkova, ul. Severní;
- ul. Buzulucká;
- ul. Vá០ní;
- ul. K Zastávce;
- ul. Diviᘐova, tᖐída Karla IV.;
- ul. ᘀimkova, ul. Akademika Bedrny;
- Vanაurovo námᆰstí, ul. Kydlinovská, ul. Pᖐedmᆰᖐická;
- ul. Mostecká, Goაárova tᖐída, Pra០ská tᖐída;
- ul. Pardubická, ul. Vlაkovická;
- ul. Za ᘀkodovkou;
- ul. Dvorská, ul. Klacovská;
- ul. Zelená;

Místní komunikace III. tᖐídy 

Do III. tᖐídy obslu០ných místních komunikací je mo០né zaᖐadit vᆰtᘐinu místních komunikací. Podle 
dopravního významu v celém systému mᆰsta a jejich stavebnᆰ technického stavu jsou rozdᆰleny 
na dopravnᆰ významné a lokální.

Mezi dopravnᆰ významné komunikace III. tᖐídy jsou zaᖐazeny:

- ul. Ji០ní;
- ul. Podhᛰrská;
- ul. Na Drahách, ul. Na Obაinách;
- ul. ᘀtefcova, ul. Ⴠapkovského, ul. Emy Destinové;
- ul. Na Brnᆰ, ul. U Parku, ul. Rybova;
- ul. Hradecká;
- ul. Bᖐezhradská;
- ul. V Lipkách, ul. Veverkova, ul. Jungmannova;
- ul. Habrmanova, Jiráskovo námᆰstí, ul. Dykova;
- ul. S. K. Neumanna, Dukelská tᖐída;
- ul. Hoᖐická, Bla០íაkovo námᆰstí, Na Okrouhlíku;
- ul. Spoᖐilovská, ul. K Sokolovnᆰ;
- ul. Cimlerova, ul. Plotiᘐᙐská;
- Letiᘐtᆰ;
- ul. Piletická;
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INTENZITY DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZATÍ័ENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VÝVOJ INTENZIT)

Celostátní sაítání dopravy na dálniაní a silniაní síti se provádí v pravidelných 5 ti letých intervalech. 
Pro pᖐehled zatí០ení stávající sítᆰ pozemních komunikací (silniაní sítᆰ a místních komunikací) a prezentaci
vývoje denních intenzit bylo vyu០ito sაítání dopravy provedené v letech 1995, 2000, 2005 a 2010.

Zatí០ení základní komunikaაní sítᆰ mᆰsta je zpracováno do tabulky a pentlogramu, ze kterých jsou zᖐejmé 
tyto podstatné informace:

- celkové intenzity dopravy za 24 hodin v letech 1995, 2000, 2005 a 2010;
- nárᛰst intenzit proti pᖐedchozímu období v %.

Celkové intenzity dopravy v r. 2005/2010

Nejzatí០enᆰjᘐí komunikací ve mᆰstᆰ je II. mᆰstský okruh (silnice I/31)

Nejvíce zatí០ený profil II. mᆰstského okruhu je pᖐed Fakultní nemocnicí (úsek mezi Raᘐínovou tᖐídou a 
Zborovskou ulicí)    31 960/30 572 vozidel /24 hodin

Nejzatí០enᆰjᘐí profily mimo II. mᆰstský okruh:

I. mᆰstský okruh mezi Diviᘐovou a Pospíᘐilovou ulicí 15 424/11 482 vozidel/24 hodin
I/11 – Víta Nejedlého 28 995/28 158 vozidel/24 hodin
I/11 – úsek mezi Dvorskou a Zelenou ulicí 23 070/15 689 vozidel/24 hodin
I/33 – Plotiᘐtᆰ, smᆰr Jaromᆰᖐ 16 178/15 070 vozidel/24 hodin
I/35 – Koutníkova ulice 25 762/26 331 vozidel/24 hodin
I/35 – Brnᆰnská tᖐída 30 975/27 544 vozidel/24 hodin
I/37 – Raᘐínova tᖐída 21 911/24 110 vozidel/24 hodin

Shrnutí:

Z porovnání intenzit 1995, 2000, 2005 a 2010 vyplývá, ០e ve vazbᆰ na výstavbu obchodních center podél 
Raᘐínovy tᖐídy (silnice I/37) a posilování vazeb Hradec Králové - Pardubice, doᘐlo k pᖐesunu nejvíce 
zatí០ených úsekᛰ ze severní აásti II. mᆰstského okruhu do jeho ji០ní აásti.

Zprovoznᆰním prvního úseku R35 mezi dálnicí D11 (MÚK Sedlice) a silnicí  I/37 (MÚK Opatovice) v r. 2009 
doᘐlo k აásteაné redistribuci dopravní zátᆰ០e. Ⴠást ᖐidiაᛰ osobních automobilᛰ volí trasu pᖐes Opatovice 
nad Labem jako vhodnᆰjᘐí ne០ jízdu po provizorním propojení dálnice D11 a mᆰsta s nedostateაnᆰ 
kapacitním prᛰjezdem Kuklenami a po Pra០ské tᖐídᆰ. Obdobnᆰ აást ᖐidiაᛰ nákladních automobilᛰ volí trasu 
po R35 a I/37 do Hradce Králové a dále po I/35 ve smᆰru na Holice s prᛰjezdem po ji០ní აásti II. mᆰstského 
okruhu (pᖐed Fakultní nemocnicí) jako náhradní trasu za „urაenou“ delᘐí objízdnou trasu po I/11 
od Nového Mᆰsta s prᛰjezdem Hradce Králové po severní აásti II. mᆰstského okruhu. Lze tedy 
pᖐedpokládat, ០e vyᘐᘐí nárᛰst intenzity dopravy na ji០ní აásti II. mᆰstského okruhu bude pokraაovat.

Zásadní pᖐínos pro minimalizaci veᘐkeré tranzitní dopravy na území mᆰsta bude mít zprovoznᆰní 
dalᘐích úsekᛰ dálnice D11 ve smᆰru na Jaromᆰᖐ a rychlostní silnice R35 Opatovice nad Labem – Ⴠasy 
s jeho napojením na silnici I/36 Pardubice – Holice a obchvat Holic (I/35).
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H.4.3.2.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

CÍLE A ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE V OBLASTI SILNIჀNÍ DOPRAVY

- napojení mᆰsta na dálnic D11 a rychlostní silnici R35 ve stanovených MÚK Kukleny a MÚK Plotiᘐtᆰ;
- zachování a vhodné doplnᆰní radiálnᆰ okru០ního základního komunikaაního systému mᆰsta;
- zajiᘐtᆰní dopravního napojení rozvojových a pᖐestavbových ploch;
- vymístᆰní tranzitní dopravy mimo centrum mᆰsta s cílem odlehაit II. MO od narᛰstající dopravy;
- vytvoᖐení podmínek pro rozvoj a vyᘐᘐí vyu០ití mᆰstské hromadné a integrované pᖐímᆰstské dopravy;
- zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí podél dopravnᆰ významných komunikací;
- zvýᘐení bezpeაnosti provozu a obyvatel.

Pro zajiᘐtᆰní podmínek silniაní dopravy se vymezují koridory pro vedení dopravní infrastruktury, plochy 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití (plochy dopravní infrastruktury – silniაní) a pᖐekryvné prvky silniაní dopravy 
v აlenᆰní:

- komunikace nadmᆰstského významu – dálnice;
- komunikace nadmᆰstského významu – silnice I. tᖐídy;
- komunikace celomᆰstského významu;
- komunikace mᆰstského významu;

- kᖐi០ovatka na komunikaci nadmᆰstského významu (dálnice);
- kᖐi០ovatka na komunikaci nadmᆰstského významu (silnice I. tᖐídy);
- kᖐi០ovatka na komunikaci celomᆰstského významu;

Ve Hlavním výkrese (A.2.1) jsou zobrazeny koridory pro vedení dopravní infrastruktury a plochy dopravní 
infrastruktury – silniაní. Ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou zobrazeny koridory pro 
vedení dopravní infrastruktury a pᖐekryvné prvky.

Rostoucí intenzity silniაního provozu, vyაerpaná kapacita stávající sítᆰ silnic a místních komunikací, 
stávající dopravní závady a navr០ená koncepce rozvoje mᆰsta vy០adují odpovídající rozvoj komunikaაního 
systému mᆰsta. Z tohoto dᛰvodu jsou v následujících kapitolách popsány návrhy rozvoje silniაní  
infrastruktury mᆰsta. 

NÁVRH NADᖀAZENÉHO KOMUNIKAჀNÍHO SYSTÉMU

Nadᖐazenou komunikaაní (silniაní) síᙐ mᆰsta tvoᖐí dálnice D11, rychlostní silnice R35 a silnice I. tᖐídy ა. 
I/11, I/31, I/33, I/35 a I/37, které spoleაnᆰ s mᆰstskými okruhy a radiálami vytváᖐí základní komunikaაní 
systém mᆰsta (ZÁKOS).
Dálnice D11 i rychlostní silnice R35 jsou vedeny na hranici správního území Hradce Králové nebo v jeho 
tᆰsné blízkosti západnᆰ a ji០nᆰ od mᆰsta a v rozhodující míᖐe na sebe pᖐevezmou mezinárodní a celostátní 
tranzitní vztahy:
Dálnice D11: Praha – Jaromᆰᖐ – Trutnov – hranice ჀR/PR;

Trutnov (ve spojení s R11)/Náchod – Pardubice.  

Rychlostní silnice R35: Turnov – Jiაín – Vysoké Mýto – Olomouc/Svitavy

Dálnice a rychlostní silnice

Dálnice D11

Dokonაení výstavby dálnice do Hradce Králové se pᖐedpokládá do konce 2014, dokonაení do Jaromᆰᖐe je 
reálné nejdᖐíve do r. 2018.

Plné vyu០ití dálnice D11 pro napojení mᆰsta, zejména MÚK Kukleny, je podmínᆰno navazujícími 
investicemi do „ji០ní spojky“ (pᖐelo០ky silnice I/37) a úprav stávajících komunikací v აásti Kuklen (II/324 –
Kutnohorské ulice; Pardubické ulice a Pra០ské tᖐídy).

Dálnice je navr០ena v kategorii D 27,5/120 s mimoúrovᒀovými kᖐi០ovatkami Kukleny a Plotiᘐtᆰ.
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Vazby dálnice D11 na dopravní systém mᆰsta:

MÚK Sedlice s rychlostní silnicí R35; MÚK bez mo០nosti napojení silniაní sítᆰ neumo០ᒀuje dopravní 
obsluhu okolního území. Hradec Králové je napojen nepᖐímo po R35 Sedlice – Opatovice nad Labem a 
následnᆰ po I/37 Opatovice nad Labem – Hradec Králové.

MÚK Kukleny se silnicí I/11 na západním okraji mᆰsta; spoleაnᆰ s pᖐímo související distribuაní okru០ní 
kᖐi០ovatkou Bláhovka I a ji០ní spojkou (pᖐelo០kou silnice I/37) zajistí napojení silnic I/11, II/324 a 
stávajícího i výhledového základního komunikaაního systému mᆰsta. 

Plnohodnotné napojení mᆰsta je podmínᆰno navr០enou výstavbou ji០ní spojky s poაátkem v okru០ní 
kᖐi០ovatce Bláhovka I a koncem v napojení na III/298 10 (Zborovskou ulici) na západním okraji Tᖐebᘐe, 
minimálnᆰ na I/37. 

MÚK Plotiᘐtᆰ s rychlostní silnicí R35 ve smᆰru na Jiაín; nejdᛰle០itᆰjᘐí kᖐi០ovatka pro Hradec Králové 
s vazbou na I/11 a  I/33 i na základní komunikaაní systém mᆰsta (prᛰjezdní úseky I/11; I/35; I/37). 
Umo០ᒀuje plné zapojení stávajícího i výhledového základního komunikaაního systému mᆰsta na D11 i R35.

Rychlostní silnice R35

Pro dopravní systém mᆰsta Hradec Králové a jeho aglomeraci mají význam tyto úseky R35, respektive tyto 
MÚK:

MÚK Plotiᘐtᆰ s dálnicí D11; viz popis u D11

MÚK Opatovice se silnicí I/37 Hradec Králové – Pardubice; spoleაnᆰ se silnicí I/37 tvoᖐí paralelní napojení 
mᆰsta na dálnici D11 bez nutnosti prᛰjezdu Kuklenami s napojením na II. mᆰstský okruh v Labské kotlinᆰ

Poznámka: Ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) stavby R35 Opatovice nad 
Labem – Ⴠasy byla vypuᘐtᆰna MÚK Bukovina v místᆰ kᖐí០ení R35 se silnicí III/298 10, která je významnou 
radiálou Hradce Králové (Zborovská ulice). Tato kᖐi០ovatka by umo០nila paralelní napojení východní a 
jihovýchodní აásti mᆰsta na R35, dálnici D11 a I/37 bez nutnosti prᛰjezdu mᆰstem a pᖐispᆰla by 
k odlehაení silnice I/37 (Hradubické radiály) i II. mᆰstského okruhu.

Z hlediska mᆰsta Hradec Králové je vypuᘐtᆰní MÚK Bukovina koncepაní chybou a jako náhradní ᖐeᘐení je 
navr០eno tzv. „ji០ní propojení“ silnice I/37 a III/29810 s odpojením ve stávající MÚK Bᖐezhrad na silnici 
I/37.

Silnice I. tᖐídy

Silnice I/11

Úsek Kukleny – Plotiᘐtᆰ

Nedᆰlená აtyᖐpruhová silnice zᛰstane zachována. Stávající okru០ní kᖐi០ovatka v Kuklenách s II/324 se zruᘐí 
a nahradí novou okru០ní kᖐi០ovatkou Bláhovka I, nevyhovující 2 okru០ní kᖐi០ovatky se Zelenou ulicí (III/324 
38) a Dvorskou ulicí se stavebnᆰ upraví a doplní o bezpeაnostní prvky pro pᖐecházení a pᖐejezd cyklistᛰ. Po 
zprovoznᆰní dálnice D11, stavby D1106 do MÚK Plotiᘐtᆰ se v hlavním dopravním prostoru vyznaაí pruhy pro 
cyklisty. 

Úsek Plotiᘐtᆰ – Svinárky (Severní tangenta)  

Silnice I/11 se pᖐelo០í do nové trasy vedené აásteაnᆰ v peá០i se silnicí I/33 ve smᆰru na Jaromᆰᖐ, ze které 
se po cca 1,800 km odpojuje na východ, prochází prolukou zástavby Plotiᘐᙐ, nadjezdem kᖐí០í III/19913 a 
០elezniაní traᙐ ა. 031 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ, mostními objekty Labe a jeho inundaci, prochází napᖐíა 
VKP Plácky a následnᆰ areálem letiᘐtᆰ a severnᆰ od Pouchova a ji០nᆰ od Piletic pokraაuje mezi Slatinou a 
Slezským pᖐedmᆰstím severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí ve smᆰru na 
Bleᘐno a Tᖐebechovice pod Orebem. Kᖐí០ení s ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec Králové – Vᘐestary je navr០eno 
mimoúrovᒀové, nadjezdem.

Pᖐelo០ka I/11 – severní tangenta je navr០ena v kategorii S 11,5/80 s funkcí obchvatové silnice z hlediska 
tranzitní dopravy a zároveᒀ i silnice zajiᘐᙐující „vnᆰjᘐí“ napojení zdrojové a cílové dopravy აástí mᆰsta 
severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020. Ve vazbᆰ na tyto funkce severní tangenty je navr០eno i rozmístᆰní 
kᖐi០ovatek a její propojení se stávající silnicí I/11 v prostoru u Svinárek (kᖐi០ovatky v ose stávající I/33 
pᖐed areálem ჀKD a v odpojení z trasy I/33, s letiᘐtním bulvárem ve Vᆰkoᘐích, pᖐelo០kou III/2997 –
Pouchovskou radiálou, pᖐelo០kou II/308 a spojkou Slatina - Svinárky). 



206 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

S ohledem na vedení severní tangenty napᖐíა inundací Labe (pᖐes suchý ochranný poldr mᆰsta) bude návrh 
mostních objektᛰ proveden na základᆰ studie odtokových pomᆰrᛰ zahrnující vliv stavby na prᛰtoky velkých 
vod.

Celková délka pᖐelo០ky je cca 10,700 km. 

Silnice I/33

Úsek od okru០ní kᖐi០ovatky u ჀKD v délce cca 1,800 km bude shodný s ᖐeᘐením severní tangenty, zbývající 
úsek ve smᆰru na Jaromᆰᖐ bude upraven do normového tvaru kategorie S 9,5/80.

Silnice I/35

Úsek MÚK Plotiᘐtᆰ – okru០ní kᖐi០ovatka u ჀKD

Ve vazbᆰ na MÚK Plotiᘐtᆰ se stávající dvoupruhová silnice rozᘐíᖐí na ji០ní stranᆰ v délce cca 0,950 km na 
აtyᖐpruhovou silnici kategorie S 24,5/100.

Úsek okru០ní kᖐi០ovatka u ჀKD – II. mᆰstský okruh (napojení na I/31)

Stávající silnice se v délce cca 1,700 km rozᘐíᖐí na nedᆰlený აtyᖐpruh se soubᆰ០nými pruhy pro cyklisty a 
pᆰᘐí s pᖐíაným uspoᖐádáním typu MS4a PMK/18,5/70. Navr០ené rozᘐíᖐení dopravního prostoru vy០aduje 
demolici stávající nízkopodla០ní zástavby ji០nᆰ (vpravo) od silnice ve smᆰru do centra.

Úsek od II. MO ve smᆰru na Holice (Brnᆰnská tᖐída)

Stávající uspoᖐádání zᛰstane zachováno, po zprovoznᆰní R35 Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto 
(pᖐedpoklad do r. 2020) dojde k výraznému poklesu tranzitní dopravy.

Silnice I/37

Silnice I/37 je severoji០ní páteᖐní komunikací sídelní aglomerace Jaromᆰᖐ - Hradec Králové – Pardubice –
Chrudim. Na území mᆰsta je ze smᆰru od Pardubic v celé délce აtyᖐpruhová kategorie S 24,5/100 a konაí 
napojením na II. mᆰstském okruhu (silnici I/31). Ve smᆰru na Jaromᆰᖐ pokraაuje v peá០i po I/31 a 
následnᆰ po I/35 a I/33.

Ji០ní spojka je z celomᆰstského hlediska významnou komunikací, která spojuje Moravské pᖐedmᆰstí se 
silnicí I/37, Kuklenami a dálnicí D11 a umo០ᒀuje napojení rozvojové zóny Temeᘐvár. Zároveᒀ pᖐevede 
tranzitní dopravu po I/37 mimo centrum mᆰsta, plní rozvádᆰcí funkci pro vozidla pᖐijí០dᆰjící od Prahy do 
Hradce Králové (a naopak) a má pᖐíznivý úაinek na zklidnᆰní mᆰstské აásti Kukleny (stávající Pra០ské 
tᖐídy).

Ji០ní spojka je აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ rozdᆰlenou silnicí s vylouაením pᆰᘐích a cyklistᛰ, kteᖐí budou vedeni 
ve vymezeném koridoru podél silniაního tᆰlesa.

Z hlediska dopravní funkce je ji០ní spojka rozdᆰlena 2 úseky, pᖐelo០ku silnice I/37 mezi stávající I/37 
(Raᘐínovou tᖐídou) a I/11 na jihozápadním okraji Kuklen a na propojení I/37 se silnicí III/29810 
(Zborovskou ulicí) v Tᖐebᘐi.

Ji០ní spojka - pᖐelo០ka silnice I/37

Zaაátek trasy je v okru០ní kᖐi០ovatce Bláhovka I (OK silnic I/11, I/37 se zapojením MÚK Kukleny dálnice 
D11). Dále je ji០ní spojka vedena ji០nᆰ od Kuklen v prostoru mezi OC Hypernova a Plaაicemi, 
mimoúrovᒀovᆰ nadjezdem kᖐí០í Pardubickou ulici a ០elezniაní traᙐ ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec 
Králové a pokraაuje východním smᆰrem severnᆰ od OC TESCO do kᖐi០ovatky s I/37. 

Délka úseku je cca 3,0 km a kᖐi០ovatky s Pardubickou ulicí, napojení Temeᘐváru i se stávající silnicí I/37 
jsou navr០eny mimoúrovᒀové. Kᖐí០ení s II/324 (Kutnohorskou ulicí), ០elezniაní tratí ა. 030 Pardubice –
Hradec Králové a se stávajícími i navrhovanými místními komunikacemi budou v០dy mimoúrovᒀová.

ᘀíᖐkové uspoᖐádání აtyᖐpruhové smᆰrovᆰ rozdᆰlené komunikace je MS4d PMK/18,5/70, hodnota PMK bude 
stanovena ve vazbᆰ na ᖐeᘐení soubᆰ០ných pásᛰ pro pᆰᘐí a cyklisty a doprovodné zelenᆰ.
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Propojení I/37 a  III/29810 (Zborovské ulice)

Zaაátek úseku je v MÚK se stávající silnicí I/37 na Raᘐínovᆰ tᖐídᆰ, ze které ji០ní tangenta pokraაuje 
východním smᆰrem ji០nᆰ od აerpací stanic PHM mosty pᖐes Labe a jeho inundaაní území na západní okraj 
Tᖐebᘐe, kde se napojuje na III/29810.  

ᘀíᖐkové uspoᖐádání je navr០eno shodné jako u pᖐedcházejícího úseku pᖐelo០ky silnice I/37,   
MS4d PMK/18,5/70.

Délka úseku je cca 1,500 km s jedinou úrovᒀovou kᖐi០ovatkou v napojení na III/29810.

Silnice I/31 – II. mᆰstský okruh

Silnice I/31 tvoᖐí uzavᖐený II. mᆰstský okruh (Goაárᛰv okruh) v délce 6,343 km, po kterém jsou v rᛰzných 
úsecích v peá០i pᖐevádᆰny silnice I/11, I/35 a I/37.

Silnice I/31 je v celé délce dᆰlený i nedᆰlený აtyᖐpruh se svᆰtelnᆰ ᖐízenými kᖐi០ovatkami v koordinovaném 
re០imu, který umo០ᒀuje plynulý prᛰjezd stanovenou rychlostí. Dopravními závadami jsou vyაerpané 
(nedostateაné) kapacity kᖐi០ovatek a tvorba kongescí v mezikᖐi០ovatkových úsecích v dobᆰ dopravní 
ᘐpiაky, zejména mezi kᖐi០ovatkami Okru០ní – Víta Nejedlého, Goაárᛰv okruh – Brnᆰnská, Sokolská –
Hradecká a Sokolská – Raᘐínova.

Po výstavbᆰ dálnice D11, rychlostní silnice R35 ve smᆰru na Vysoké Mýto, severní tangenty a ji០ní spojky 
bude z II. MO vymístᆰna tranzitní doprava a okruh bude plnit funkci mᆰstského bulváru, který bude zatí០en 
prakticky pouze místní, zdrojovou a cílovou dopravou. 

Z tohoto dᛰvodu je na II. MO navrhováno zvýᘐení kapacity nevyhovujících kᖐi០ovatek bez zvyᘐování poაtu 
jízdních pruhᛰ.

Silnice II. tᖐídy

Silnice II/308 – Kladská ulice

Pᖐelo០ka Kladské ulice se skládá ze 2 აástí – úsekᛰ. 

První úsek zaაíná novou kᖐi០ovatkou se silnicí I/11 a konაí v kᖐi០ovatce s Lipovou ulicí pᖐed nadjezdem 
pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí. 

Druhý úsek zaაíná ve stávající kᖐi០ovatce Kladské ulice s ulicí Vá០ní, prochází prolukou zástavby skladiᘐtní 
oblasti Pouchov a pokraაuje nezastavᆰným územím západnᆰ od Slatiny, do stávající trasy se napojuje 
severnᆰ nad Slatinou.

Úsek I/11 (Bratᖐí ᘀtefanᛰ) – Lipová ulice 

Úsek délky cca 0,500 km je veden prolukou mezi hromadnými ᖐadovými gará០emi a areálem Hradeckých 
pekáren. V trase აtyᖐpruhové smᆰrovᆰ nerozdᆰlené komunikace s chodníky ᘐíᖐkového uspoᖐádání typu 
MO4c PMK/16/60 je navr០ena úrovᒀová kᖐi០ovatka se Zemᆰdᆰlskou ulicí. V napojení pᖐelo០ky na stávající 
Kladskou ulici je navr០ena nová kᖐi០ovatka s Lipovou ulicí, stávající Kladská od Bratᖐí ᘀtefanᛰ (Stoleté) 
bude pᖐeruᘐena a tím dojde k podstatnému sní០ení dopravy v obytné zástavbᆰ.

Úsek Vá០ní ulice - Slatina  

Poაáteაní úsek délky cca 0,600 km je veden v proluce zástavby skladiᘐtní oblasti Pouchov jako 
dvoupruhová intravilánová komunikace s chodníky typového uspoᖐádání MO2 PMK/8.5/60, navazující 
úsek délky cca 1,900 km jako extravilánová silnice kategorie S 9,5/70. V trase pᖐelo០ky jsou navr០eny 4 
kᖐi០ovatky se stávajícími i novᆰ navrhovanými silnicemi (pᖐipojení stávající Kladské od Slatiny, s Novou 
Vá០ní, severní tangentou a ve Slatinᆰ).  

Celková délka pᖐelo០ky je cca 2,500 km.

Silnice II/324 – Kutnohorská ulice

Navr០ena je lokální pᖐestavba v úseku mezi Plaაicemi a Kuklenami ve vazbᆰ na pᖐelo០ku silnice I/37 – ji០ní 
spojku. 



208 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

Ji០ní spojka kᖐí០í stávající silnici II/324 v úrovni její nivelety, s ohledem na vzdálenost okru០ní kᖐi០ovatky 
Bláhovka I je úrovᒀové kᖐí០ení I/37 a II/324 nepᖐípustné. Ve vazbᆰ na konfiguraci terénu je navr០en 
nadjezd II/324 nad ji០ní spojkou s tím, ០e je zachováno pᖐipojení OC Hypernova a na severovýchodním 
okraji Plaაic je zachována stávající niveleta. Zároveᒀ ve vazbᆰ na pᖐestavbu stávající okru០ní kᖐi០ovatky 
na velkou OK bude II/324 v prostoru pᖐed areálem HZS pᖐeruᘐena a novᆰ bude vedena v peá០i po აásti ji០ní
spojky do kᖐi០ovatky Bláhovka I. 

Soubᆰ០nᆰ se silnicí budou vedeny pruh pro pᆰᘐí a cyklisty zajiᘐᙐující bezpeაné propojení Plaაic a Kuklen. 
ᘀíᖐkové uspoᖐádání intravilánového úseku silnice je navr០eno typu MO2a PMK/8,0/60 s jednostrannou 
stezkou pro spoleაný provoz cyklistᛰ a chodcᛰ.

Celková délka úpravy je cca 0,650 km.

Silnice II/333

Na území mᆰsta zᛰstane uspoᖐádání silnice zachováno beze zmᆰny.

KOMUNIKACE CELOMᆠSTSKÉHO A MᆠSTSKÉHO VÝZNAMU

Silnice III. tᖐídy

Silnice III/298 10 – Tᖐebeᘐská radiála (Zborovská ulice)

Tᖐebeᘐská radiála je dopravnᆰ velmi významnou komunikací, která zajiᘐᙐuje dopravní obsluhu Tᖐebᘐe a 
podstatné აásti Moravského pᖐedmᆰstí a zároveᒀ i Vysoké nad Labem a obcí na levém bᖐehu Labe ji០nᆰ od 
Hradce Králové. Od kᖐi០ovatky Mileta na II. MO po kᖐi០ovatku s Roudniაskou ulicí je intravilánovou 
komunikací, navazující úsek ve smᆰru na Vysokou nad Labem extravilánovou silnicí.  

Úsek II. MO – Roudniაská ulice

V prostoru mezi Fakultní nemocnicí a Záchrannou slu០bou je navr០eno v okru០ní kᖐi០ovatce pᖐipojení 
Beneᘐovy tᖐídy a odpojení nového hlavního vjezdu do Fakultní nemocnice. V navazujícím úseku do prostoru 
kᖐi០ovatky se ᘀtefánikovou ulicí je navr០eno rozᘐíᖐení Zborovské ulice na nedᆰlený აytᖐpruh ᘐíᖐkového 
uspoᖐádání typu MO4 PMK/15,0/60 s jednostrannou stezkou pro spoleაný provoz cyklistᛰ a chodcᛰ mimo 
hlavní dopravní prostor. Tím se vytvoᖐí prostorová a kapacitní rezerva pro pᖐipojení ji០ní spojky a 
rozvedení dopravy do severního a ji០ního smᆰru po Zborovské ulici. Zbývající úsek po kᖐi០ovatku 
s Roudniაskou ulicí je dvoupruhový s pᖐipojovacími a odboაovacími pruhy ᘐíᖐkového uspoᖐádání typu MO2 
PMK/9,0/60.

Na úseku délky cca 2,250 km je umístᆰno celkem 8 kᖐi០ovatek se stávajícími místními komunikacemi a 
ukonაením ji០ní spojky.

Úsek Roudniაská ulice  - hranice mᆰsta (smᆰr Vysoká nad Labem)

Navazující úsek délky cca 1,600 km konაí v kᖐi០ovatce s novým „ji០ním propojením“ mezi MÚK Bᖐezhrad na 
silnici I/37 a III/29810 a je tak navr០eno i na k.ú. Vysoké nad Labem. 

Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající silnice na kategorii S 7,5/70 jsou navr០eny pᖐibli០nᆰ ve stávající trase 
se zlepᘐením jejich technických parametrᛰ. V soubᆰhu se silnicí za silniაním pᖐíkopem je navr០en pruh pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích.

Silnice III/298 27 

Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice na normovou kategorii S 7,5/60 s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích za silniაním pᖐíkopem vpravo ve smᆰru z Hradce Králové na Krᒀovice 
v úseku Malᘐova Lhota – hranice mᆰsta.

Délka úseku je cca 3,500 km vაetnᆰ prᛰjezdního úseku Svinarami. 

Silnice III/2997 – Pouchovská radiála

Navr០ené úpravy se skládají ze 2 úsekᛰ.

První úsek zaაíná v kᖐi០ovatce s Vá០ní ulicí ve skladiᘐtní oblasti Pouchov a konაí v novᆰ navr០ené 
kᖐi០ovatce s místní komunikací Piletice – Slatina západnᆰ od Piletic. 
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Druhý úsek navazuje a pokraაuje ve smᆰru na Rusek a konაí na hranicích mᆰsta.

Úsek Vá០ní ulice – Piletice

Nová trasa kategorie s 9,5/70 délky cca 1,250 km tvoᖐí východní obchvat Pouchova a pᖐipojuje stávající 
Vá០ní ulici a navrhovanou Novou Vá០ní na severní tangentu a konაí v nové kᖐi០ovatce III/2997 s místní 
komunikací, která nahrazuje stávající nevhodnou rozlo០enou kᖐi០ovatku skládající se ze tᖐí stykových. 
V úseku mezi severní tangentou a Pileticemi bude podél pᖐelo០ky za silniაním pᖐíkopem veden pruh pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích.

Stávající Piletická ulice se v místᆰ kᖐí០ení se severní tangentou pᖐeruᘐí.

Úsek Piletice - Rusek

Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice na normovou kategorii S 7,5/70 s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích za silniაním pᖐíkopem vpravo ve smᆰru z Hradce Králové na Rusek.

Délka úseku je cca 3,500 km vაetnᆰ prᛰjezdního úseku Rusekem. 

Silnice III/299 12

Navr០ené úpravy silnice III/299 12 jsou rozdᆰleny na tᖐi აásti, výstavbu „Vᆰkoᘐské radiály“ a „letiᘐtního 
bulváru“, úpravy uliაního prostoru prᛰjezdního úseku Vᆰkoᘐemi a pᖐelo០ku stávající silnice s nadjezdem 
nad severní tangentou.

Vᆰkoᘐská radiála a letiᘐtní bulvár

Celková délka nového vedení silnice III/29912 je cca 4,900 km a lze ji rozdᆰlit na 3 úseky. První 
úsek zaაíná v kᖐi០ovatce s místními komunikacemi obchodní zóny u II. MO, obchází po západní stranᆰ 
zástavbu Vᆰkoᘐ a konაí napojením na stávající III/29912 v prostoru mezi restaurací U letcᛰ a obytnými 
domy. Druhý se ze stávající silnice odpojuje a vstupuje do prostoru letiᘐtᆰ jako „letiᘐtní bulvár“. Zbývající 
tᖐetí úsek je pᖐelo០kou silnice s napojením do stávající trasy na jihozápadním okraji Správაického písníku. 
Mimo vlastní prostor pᖐed terminálem letiᘐtᆰ je pᖐelo០ka navr០ena jako MO2c PMK/8,5/60 s oboustrannými 
pruhy pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích a doprovodnou zelení.

Kᖐí០ení s ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí je novým podjezdem s normovou 
podjezdnou výᘐkou 4,50 m.

Úpravy uliაního prostoru ve Vᆰkoᘐích

Do stávajícího uliაního profilu bude vlo០ena obousmᆰrnᆰ provozovaná kolej TRAM TRAINU a motorová 
doprava bude omezena na prᛰjezd dopravní obsluhy. Mimo hlavní dopravní prostor jsou umístᆰny pruhy 
pro cyklisty a pᆰᘐí. Délka úpravy je cca 1,500 km, typ ᘐíᖐkového uspoᖐádání MO2Tc PMK/12/60.

Pᖐelo០ka stávající silnice

Smᆰrová a ᘐíᖐková úprava stávající silnice na kategorii S 7,5/60 s nadjezdem nad severní tangentou v délce 
cca 1,600 km.

Silnice III/299 13

Smᆰrová a ᘐíᖐková optimalizace ulice Petra Jilemnického s doplnᆰním chodníkᛰ, typ ᘐíᖐkového uspoᖐádání 
MO2 PMK/8,5/50 pᖐi respektování okolní zástavby.

Délka úpravy je cca 3,200 km.

Silnice III/3081

Smᆰrová a ᘐíᖐková optimalizace prᛰjezdního úseku Slatiny s doplnᆰním chodníkᛰ, typ ᘐíᖐkového uspoᖐádání 
MO2 PMK/7,5/50 pᖐi respektování okolní zástavby. Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice mimo zástavbu na 
kategorii S 7,5/60.

Celková délka úpravy je cca 2,100 km.

Silnice III/3082
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ᘀíᖐková úpravy silnice na kategorii S 9,5/60 s jednostranným chodníkem v úseku od III/29827 po most 
pᖐes Orlici. V místᆰ stávajícího mostu je navr០ený nový most, jeho០ pᖐíაné uspoᖐádání bude odpovídat 
novému uspoᖐádání silnice a chodníku.

Celková délka úpravy je cca 0,390 km.

Silnice III/3085

Úprava ᘐíᖐkového uspoᖐádání na normový stav kategorie S 7,5/60 a zvᆰtᘐení nevyhovujícího smᆰrového 
oblouku severnᆰ od obce.

Délka úpravy cca 0,900 km.

Silnice III/323 26      

Pᖐelo០ka stávající silnice v délce cca 0,950 km v souladu s územním rozhodnutím na stavbu dálnice D1105 
Osice – Hradec Králové. Kategorie pᖐelo០ky S 7,5/60.

Silnice III/324 36

ᘀíᖐkové úpravy stávající silnice na normové uspoᖐádání kategorie S 7,5/50, výstavba jednostranného 
soubᆰ០ného chodníku v prᛰjezdním úseku Chaloupkami.

Délka úpravy cca 1,400 km.

Silnice III/324 38

Stavební úpravy související s výstavbou nadjezdu III/324 36 nad dálnicí D11 a s pᖐestavbou kᖐi០ovatky se 
silnicí I/11, která bude zároveᒀ poაátkem nového mᆰstského bulváru Nová Zelená.

Délka úpravy na území mᆰsta cca 0,700 km.

Nové mᆰstské radiály 

Nová Zelená 

Nová Zelená je spojnicí stávající silnice I/11 se severoji០ní osou pᖐestavbového území západnᆰ od ០st 
Hradec Králové, rovnᆰ០ novᆰ navr០enou ulicí Za ᘀkodovkou a vytváᖐí západní radiálu zajiᘐᙐující dopravní 
obsluhu významného rozvojového území.

Nová Zelená zaაíná v kᖐi០ovatce se silnicí I/11, prochází severnᆰ od stávající zástavby Kuklen, ji០nᆰ od 
výrobního areálu EXCON a.s., zástavbou mezi ulicemi Kampelíkova a Za ᘀkodovkou a konაí v novᆰ 
situované kᖐi០ovatce s Novou Pra០skou a ul. Za ᘀkodovkou.

Nová Zelená je აtyᖐpruhovou komunikací ze stᖐedovým zvýᘐeným pásem pro dvoukolejný TRAM TRAIN a 
podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení (stromy). Mimo hlavní dopravní prostor jsou umístᆰny 
samostatné pruhy pro cyklisty a chodníky. Minimální ᘐíᖐka uliაního prostoru je uva០ována 40,0 m, ᘐíᖐkové 
uspoᖐádání je typu MS4Tp PMK/27/50.

Kᖐi០ovatky se stávajícími i navr០enými místními komunikacemi jsou úrovᒀové.

Délka Nové Zelené je cca 1,700 km.

Nová Pra០ská 

Zaაátek Nové Pra០ské tᖐídy je v kᖐi០ovatce s Kutnohorskou ulicí v Plaაicích, konec v kᖐi០ovatce s Novou 
Zelenou.

V Plaაících je Nová Pra០ská აtyᖐpruhová smᆰrovᆰ nerozdᆰlená komunikace, od místa kᖐí០ení s ០elezniაní 
tratí ა. 020 Praskaაka – Hradec Králové je ០elezniაní traᙐ  osou Nové Pra០ské a její zdvoukolejnᆰní je 
vyu០ito pro vedení tram-trainu. Nová Pra០ská pᖐechází na smᆰrovᆰ rozdᆰlenou se stᖐedovým pásem pro 
tram-train a podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení. Mimo hlavní dopravní prostor jsou 
umístᆰny samostatné pruhy pro cyklisty a chodníky. Minimální ᘐíᖐka uliაního prostoru je uva០ována 40,0 m, 
ᘐíᖐkové uspoᖐádání je typu MS4Tp PMK/27/50.

Vᘐechny kᖐi០ovatky v trase jsou úrovᒀové, souაástí výstavby jsou vᘐechny související objekty.  
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Délka navr០ené radiály je cca 2,350 km.

Poznámka:

Mezi nové radiály je mo០né zaᖐadit obchvaty Vᆰkoᘐ a Pouchova i Novou Kladskou.

Nové mᆰstské tangenty 

Ji០ní propojení 

Spojka mezi stávající MUK Bᖐezhrad na silnici I/37 se silnicí III/298 10 (Tᖐebeᘐskou radiálou) na ji០ním 
okraji mᆰsta s novým mostem pᖐes Labe tvoᖐí ji០ní propojení levobᖐe០ní a pravobᖐe០ní silnice. Zajiᘐᙐuje 
napojení Tᖐebᘐe, Moravského pᖐedmᆰstí, Nového Hradce Králové a აásti Malᘐovic na I/37 a tím i na dálnici 
D11 a rychlostní silnici R35 mimo II. MO.

Spojka je navr០ena v kategorii S 9,5/70 se samostatným soubᆰ០ným pruhem pro cyklisty. Zaაátek spojky je 
v pᖐestavᆰné MUK Bᖐezhrad, konec v kᖐi០ovatce se silnicí III/298 10 (na území k.ú. Vysoká nad Labem), 
délka cca 0,750 km.

Za ᘀkodovkou

V pᖐestavbovém území západnᆰ od ០st Hradec Králové hlavní nádra០í je novᆰ navr០ena nová tangenta Za 
ᘀkodovkou s poაátkem v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou, Novou Pra០skou a radiálou Temeᘐvár a Pra០skou 
tᖐídou a koncem v kᖐi០ovatce s Koutníkovou ulicí (I/35).

Nová tangenta Za ᘀkodovkou je navr០ena jako mᆰstský bulvár se აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ nerozdᆰlenou 
komunikací, podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení. Mimo hlavní dopravní prostor jsou 
umístᆰny samostatné pruhy pro cyklisty a chodníky. Minimální ᘐíᖐka uliაního prostoru je uva០ována 30,0 m, 
ᘐíᖐkové uspoᖐádání je typu MS4p PMK/27/50.

Kᖐi០ovatky se stávajícími i navr០enými místními komunikacemi jsou úrovᒀové.

Délka nového bulváru Za ᘀkodovkou je cca 1,100 km.

Nová Pálenecká (jihozápadní propojení Faráᖐství – Temeᘐvár – Kukleny – Svobodné Dvory - Plotiᘐtᆰ nad 
Labem)

Zaაátek navr០eného propojení je v Bezruაovᆰ ulici v prostoru hromadných ᖐadových gará០í, ០elezniაní traᙐ 
ა. 031 Pardubice – Hradec Králové kᖐí០í podjezdem, následnᆰ prochází pᖐíაnᆰ rozvojovým územím 
Temeᘐvár, v trase Pardubické ulice nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec 
Králové, prochází územím bývalé ko០elu០ny a na Pra០skou tᖐídu se napojuje v novᆰ situované kᖐi០ovatce. 
Prᛰchodem pᖐes stávající zástavbu se napojuje do ulice Zdeᒀka Wirtha, kterou vyu០ívá a០ do prostoru 
rozvojové plochy podél Nové Zelené a pokraაuje dále severním smᆰrem, napojuje se do ul. K Metelce a 
konაí v kᖐi០ovatce s Koutníkovou ulicí.  

Pᖐíაné uspoᖐádání dvoupruhové komunikace není v celé délce cca 3,930 km jednotné. 

Úsek Bezruაova ul. – Pra០ská tᖐída je navr០en jako MO2 PMK/8/50 se soubᆰ០nými cyklistickými pruhy a 
pᖐípadnᆰ chodníky mimo hlavní dopravní prostor. 

V úseku od Pra០ské tᖐídy po Novou Zelenou je nutná demolice აásti stávající zástavby, uspoᖐádání 
Wirthovy ulice je plnᆰ respektováno a pᖐíაné uspoᖐádání je typu MO2 PMK/8/50 se soubᆰ០nými chodníky. 
Úsek Nová Zelená – Dvorská ulice je veden novými rozvojovými plochami a ᘐíᖐkové uspoᖐádání s podélnými 
parkovacími pruhy v kombinaci se zelení je navr០eno typu MO2p PMK/11,5/50. Mimo hlavní dopravní 
prostor jsou umístᆰny samostatné pruhy pro cyklisty a chodníky. Minimální ᘐíᖐka uliაního prostoru je 
uva០ována 30,0 m.

Prᛰjezd ulicí K Metelce plnᆰ respektuje okolní zástavbu a zbývající úsek do napojení na Koutníkovu ulici je 
navr០en opᆰt typu MO2p PMK/11,5/50 s oboustrannými pruhy pro cyklisty a chodníky. 

Kᖐi០ovatky se stávajícími i navr០enými místními komunikacemi jsou úrovᒀové. 

Úsek Faráᖐství – Svobodné Dvory je místní komunikací celomᆰstského významu, zbývající úsek po napojení 
na Koutníkovu ulici v Plotiᘐtích nad Labem je místní komunikací mᆰstského významu.
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Komunikace celomᆰstského významu

Nová Vá០ní

Paralelní komunikace ke stávající Vá០ní ulici vedená v soubᆰhu vzdáleném cca 600 m je novou spojnicí 
Pouchovské radiály (pᖐelo០ka III/2997) a pᖐelo០ky silnice II/308. Je vedena severnᆰ od skladiᘐtní oblasti a 
umo០ní její napojení z této strany i napojení navr០ených rozvojových ploch. 

ᘀíᖐkové uspoᖐádání Nové Vá០ní je typu MO2p PMK/12,5/50, tj. dvoupruhová komunikace s podélnými 
parkovacími pruhy a soubᆰ០nými chodníky.

Zaაátek Nové Vá០ní je ve stávající kᖐi០ovatce Piletické ulice a ulice Na Dubech na Pouchovᆰ, konec 
v kᖐi០ovatce s pᖐelo០kou silnice II/308na severovýchodním okraji Slezského pᖐedmᆰstí.

Délka Nové Vá០ní je cca 1,750 km s mezilehlou kᖐi០ovatkou s novou Pouchovskou radiálou. 

Pᖐelo០ka Kydlinovské ulice

Pᖐelo០ka Kydlinovské ulice zaაíná v kᖐi០ovatce stávající Kydlinovské ulice a ulice B. Martinᛰ na Jateაním 
plácku a pokraაuje pᖐibli០nᆰ v trase ulice U Fotochemy, nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 020 – Hradec 
Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí, obloukem se stáაí na sever a do stávající trasy se napojuje na ji០ním okraji 
Plácek.

ᘀíᖐkové uspoᖐádání pᖐelo០ky je typu MO2 PMK/8,5/50 a MO2p PMK/12,5/50, tj. dvoupruhová komunikace 
se soubᆰ០nými chodníky a v აásti trasy i s podélnými parkovacími pruhy.

Délka pᖐelo០ky je 1,050 km, stávající Kydlinovská ulice se v místᆰ pᖐejezdu pᖐes ០eleznici pᖐeruᘐí.

Spojka Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem

Nová spojka vyu០ívá v Pláckách აásteაnᆰ stávající Kydlinovskou ulici (v délce cca 0,220 km), ze které se 
v novᆰ navr០ené kᖐi០ovatce za stávající zástavbou stáაí na západ, nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 031 
Hradec Králové – Jaromᆰᖐ a na východní stranᆰ Plotiᘐtᆰ nad Labem se napojuje do stávající Pᖐedmᆰᖐické 
ulice. 

ᘀíᖐkové uspoᖐádání spojky je typu MO2 PMK/8,5/50, tj. dvoupruhová obslu០ná komunikace se soubᆰ០nými 
chodníky na Pláckách.

Délka nového spojení je cca 0,900 km, stávající Pᖐedmᆰᖐická ulice se v místᆰ pᖐejezdu pᖐes ០eleznici 
pᖐeruᘐí.  

Propojení I/37 a III/289 10

Propojení je pokraაováním ji០ní spojky navazující na „pᖐelo០ku silnice I/37“ popis stavby je souაástí 
popisu silnice I/37.

Beneᘐova tᖐída

Dostavba severní აásti Beneᘐovy tᖐídy s napojením na Zborovskou ulici (silnici III/298 10) v nové 
kᖐi០ovatce, ze které bude zároveᒀ vycházet i nové napojení Fakultní nemocnice.

ᘀíᖐkové uspoᖐádání bude vycházet z koncepce zahájené regenerace stávající Beneᘐovy tᖐídy, pᖐedpokládá 
se dvoupruhové uspoᖐádání ᘐíᖐkového typu MS2p PMK/11,5/50 s podélnými parkovacími pruhy a 
soubᆰ០nými cyklistickými pruhy a chodníky mimo hlavní dopravní prostor.

Zaაátek dostavby je v kᖐi០ovatce s Domeაkovou ulicí, konec v kᖐi០ovatce na III/29810, délka úseku je cca 
0,650 km.    

Komunikace mᆰstského významu

Silnice Vᘐestary – Hradec Králové

Doprovodná silnice k budoucí rychlostní silnici R35 Hoᖐice – Hradec Králové vedená v soubᆰhu s ០elezniაní 
tratí ა. 041 Hradec Králové – Jiაín. Na území mᆰsta Hradec Králové prochází od Vᘐestar MUK Vᘐestary a 
pokraაuje v tᆰsném soubᆰhu s ០elezniაní tratí, v místᆰ stávajícího pᖐejezdu I/33 prochází pod nadjezdem 
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severní tangenty a v prostoru mezi okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD a zástavbou se v DS-04.1 pᖐipojuje do 
Koutníkovy ulice.

Kategorie silnice mimo zastavᆰné území je S 7,5/60, v zastavitelném území na severovýchodním okraji 
mᆰsta podél Koutníkovy ulice typu MO2 PMK/8,8/50.   

Délka silnice na území mᆰsta je cca 2,000 km.

Dvorská ulice

ᘀíᖐková úprava stávající Dvorské ulice v úseku od pᖐipojení Nové Pálenecké po stávající silnici I/11. 
Jednostranné rozᘐíᖐení uliაního prostoru s doplnᆰním jednostranného parkovacího pruhu na pravé stranᆰ 
ve smᆰru výjezdu z mᆰsta. Na levé stranᆰ je doplnᆰn pruh pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích.

Délka rozᘐíᖐení ᘐíᖐkového uspoᖐádání typu MO2p PMK/10,5/50 je cca 0,400 km.

Klacovská ulice

Smᆰrová a ᘐíᖐková úprava nevyhovující místní komunikace s provozem MHD na silnici kategorie S 7,5/60. 
Zaაátek úseku navazuje na Dvorskou ulici v kᖐi០ovatce s ulicí Spojovací na západním okraji zástavby 
Svobodných Dvorᛰ, konec úpravy je v kᖐi០ovatce s III/324 36 v Chaloupkách. Dálnici D11 kᖐí០í nadjezdem.

Celková délka úpravy je cca 2,100 km.

Pálenecká ulice

Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající Pálenecké ulice na obslu០nou komunikaci ᘐíᖐkového typu MO2p 
PMK/10/50 s jednostranným podélným parkovacím pruhem a jednostranným chodníkem. 

Zaაátek úpravy je v kᖐi០ovatce s Pra០skou tᖐídou, konec v kᖐi០ovatce s obslu០nou komunikací rozvojové 
plochy ve Svobodných Dvorech.

Délka úpravy je cca 0,950 km.

MK Nová Pálenecká - Dvorská

Nová místní komunikace zajiᘐᙐující dopravní napojení rozvojové plochy ve Svobodných Dvorech na 
Dvorskou, Novou Páleneckou a stávající Páleneckou ulici.

ᘀíᖐkové uspoᖐádání dvoupruhové komunikace délky cca 0,800 km s podélnými parkovacími pruhy a 
soubᆰ០nými chodníky je MO2p/11,5/50. 

Spojka Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené

Propojení stávající Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené v délce cca 0,150 km nahrazuje, ve vazbᆰ na ᖐeᘐení 
veᖐejného prostranství a nové kᖐi០ovatky západnᆰ od Kuklenského podjezdu, pᖐeruᘐení stávající Pra០ské 
tᖐídy a je jejím napojením na Novou Zelenou.

Spojka Faráᖐství – nákupní zóna Hradubická

Propojení Faráᖐství a nákupní zóny zaაíná v kᖐi០ovatce Jungmannovy a Medkovy ulice. Smᆰrovᆰ je 
pokraაováním Jungmannovy ulice, v prostoru pᖐed kᖐi០ovatkou ji០ní spojky s I/37 (Raᘐínovou tᖐídou) se 
stáაí do soubᆰhu se silniაním tᆰlesem smᆰrem k ០elezniაní trati ა. 031 Pardubice  - Hradec Králové, kterou 
podchází pod nadjezdem ji០ní spojky nad ០elezniაní tratí a napojuje se na stávající obvodovou úაelovou 
komunikaci nákupní zóny.

Obslu០ná komunikace s cyklistickými pruhy bude ᘐíᖐkového typu MO2c PMK/10,5/50 a umo០ní i vedení linky 
autobusové linky MHD.

Délka nového propojení je cca 0,950 km.

Piletická ulice ve Vᆰkoᘐích

Úpravy úseku Piletické ulice mezi „letiᘐtním bulvárem“ a Velkou ulicí na Pouchovᆰ ve vazbᆰ na prostorové 
a funkაní vyu០ití rozvojové zóny Vᆰkoᘐe v prostoru mezi stávající zástavbou Vᆰkoᘐ a Pouchova a letiᘐtᆰ.
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Stávající ulice bude rozᘐíᖐena o pruhy pro podélné parkování, cyklistické pruhy a chodníky s pásy zelenᆰ 
jsou navr០eny mimo hlavní dopravní prostor. 

Délka úpravy je cca 1,050 km.

Silniაní spojka Slatina – Svinárky

Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace na kategorii S 7,5/60 se samostatným pruhem pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích umístᆰným mimo vozovku za silniაním pᖐíkopem.

Zaაátek úpravy je v kᖐi០ovatce severní tangenty v prostoru Svinárek (severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020), 
konec v napojení na Svinarskou ulici na ji០ním okraji Slatiny.

Délka navr០ené úpravy je cca 1,200 km.

Propojení Hradecká – Zborovská – Fakultní nemocnice

Zaაátek obslu០né komunikace je v kᖐi០ovatce Hradecké a Domeაkovy ulice, v úseku mezi Hradeckou a 
Zborovskou ulicí prochází severnᆰ od Tᖐebeᘐského písníku, trasa respektuje polohu kanalizaაní 
pᖐeაerpávací stanice. Zborovskou ulici kᖐí០í v prostoru odboაky vedlejᘐího (zadního) vjezdu do Fakultní 
nemocnice, vytváᖐí ji០ní hranici Univerzitního kampusu a konაí pᖐed vjezdem do nemocnice.

Obslu០ná komunikace s cyklistickými pruhy v hlavním dopravním prostoru bude typu MO2a PMK/10/50.

Délka navr០ené spojky je cca 0,550 km.

Prodlou០ení Zemᆰdᆰlské ulice

Prodlou០ení Zemᆰdᆰlské ulice do soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí po 
místní komunikaci Kociánovice a v její trase napojení na stávající silnici I/11(bratᖐí ᘀtefanᛰ).

Zaაátek úpravy je v prᛰseაné kᖐi០ovatce s ulicí U trati, konec ve stávající stykové kᖐi០ovatce ul. 
Kociánovice s I/11, délky trasy je cca 0,900 km, ᘐíᖐkové uspoᖐádání obslu០né komunikace s jednostranným 
podélným stáním a jednostranným chodníkem typu MO2p PMK/10/50.

Tᖐída ჀSA v úseku mezi Diviᘐovou a Mosteckou ulicí

Dotაený úsek tᖐídy ჀSA prostoru pᖐed Adalem a Ⴠeskou spoᖐitelnou je po terminálu integrované dopravy a 
Riegrovᆰ námᆰstí v pᖐednádra០í nedᛰle០itᆰjᘐím pᖐestupním uzlem MHD ve mᆰstᆰ. Stávající uspoᖐádání 
uliაního prostoru se zastávkami, pᖐechodem pro chodce a vyústᆰním dopravy z Velkého námᆰstí (ul. 
V Kopeაku) je dopravní závadou.

Ve vazbᆰ na koncepci rekonstrukce Velkého námᆰstí, vაetnᆰ úpravy dopravního re០imu, je navr០eno 
omezení individuální automobilové dopravy v úseku mezi Diviᘐovou a Mosteckou ulicí. Dotაeným úsekem 
budou projí០dᆰt pouze vozidla pᖐijí០dᆰjící z Velkého námᆰstí. Výrazným sní០ením prᛰjezdní automobilové 
dopravy dojde ke zklidnᆰní celého uliაního prostoru a jeho pᖐestavby s preferencí ploch pro zastávky MHD, 
cyklisty a pᆰᘐí. 

Navr០eny jsou stavební úpravy celého uliაního prostoru se zmᆰnou dopravního re០imu s novým 
uspoᖐádáním pᖐestupního uzlu MHD.

Spojka silnice I/11 – Podhᛰrská ulice

Propojení ve Svinárkách navazující na propojení mezi (severní tangentou) a stávající silnicí I/11 (DS-10) 
v kategorii S 7,5/50 v délce cca 0,150 km.   

Pᖐelo០ka Machkovy ulice

Pᖐelo០ka აásti Machkovy ulice v Tᖐebᘐi ve vazbᆰ na navr០ené pᖐestavbové území areálu Fomei se 
zapojením do kᖐi០ovatky se Zborovskou a ᘀtefánikovou ulicí.

Zaაátek pᖐelo០ky je v kᖐi០ovatce Machkovy ulice a ulice K Labi, délka pᖐelo០ky cca 0,150 km, ᘐíᖐkové 
uspoᖐádání typu MO2 PMK/8/50 s oboustrannými chodníky.
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OPATᖀENÍ K ODSTRANᆠNÍ DOPRAVNÍCH ZÁVAD

Souაasný stav dopravních závad

Dopravními závadami jsou místa nebo úseky na síti pozemních komunikací, která významnᆰ pᖐispívají ke 
sní០ení kapacity komunikací, omezují jejich prᛰjezdnost nebo zpᛰsobují dopravní problémy.

Dopravní závady se z hlediska místa a velikosti dᆰlí na:

- liniové dopravní závady;
- bodové závady.

Liniové dopravní závady

- vyაerpaná kapacita II. mᆰstského okruhu a navazující radiály ve smᆰru na Plotiᘐtᆰ (I/35 – Rettigové, 
A. Dvoᖐáka, Koutníkova);

- აást I. mᆰstského okruhu v úseku Diviᘐova ulice – Mostecká – Ignáta Hermanna;
- pᖐíjezd od dálnice D11 Pardubickou ulicí a Pra០skou tᖐídou, Kutnohorská ulice (II/324) v Plaაicích;
- nevyhovující dopravní napojení აástí mᆰsta severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ 

nad Orlicí (Plácky, Vᆰkoᘐe, letiᘐtᆰ, Pouchov);
- nedokonაené napojení Beneᘐovy tᖐídy na II. mᆰstský okruh.

Bodové dopravní závady

- nedostateაné kapacity svᆰtelnᆰ ᖐízených kᖐi០ovatek na II. mᆰstském okruhu (Pilᒀáაkova – akademika 
Bedrny, Okru០ní – Goაárᛰv okruh – Víta Nejedlého, Sokolská – Goაárᛰv okruh – Brnᆰnská, Sokolská –
Hradecká – Zborovská, Stᖐelecká – Sokolská – Raᘐínova);

- sní០ené podjezdné výᘐky pod ០elezniაními mosty, zejména na Pra០ské tᖐídᆰ a v ul. akademika Bedrny 
(III/299 12);

- mosty s omezenou únosností nebo s nedostateაným a nevhodným prostorovým uspoᖐádáním ;
- Moravský most pᖐes Orlici – nedostateაná kapacita a nevyhovující kᖐi០ovatka pᖐed mostem na levém 

bᖐehu Orlice;
- most pᖐes Orlici ve Svinarech – sní០ená nosnost na 10 t a nedostateაná ᘐíᖐka;
- most pᖐes Labe v Pᖐedmᆰᖐické ulici mezi Vᆰkoᘐemi a Pláckami – sní០ená nosnost na 3,5t a nedostateაná 

ᘐíᖐka;
- most pᖐes Labský náhon v Pláckách – nevhodné prostorové uspoᖐádání;
- úrovᒀové ០elezniაní pᖐejezdy na frekventovaných komunikacích a na komunikacích s provozem MHD 

(napᖐ. silnice I/33 v Plotiᘐtích, P. Jilemnického, Pouchovská ul.) a pᖐejezdy s nevhodnými prostorovými 
pomᆰry (napᖐ. Honkova ul., Podᆰbradova ul.);

- nevhodné uspoᖐádání a nedostateაné kapacity kᖐi០ovatek (napᖐ. okru០ní kᖐi០ovatky na II/11 mezi 
Kuklenami a Svobodnými Dvory, kᖐi០ovatka Mýtská, ჀSA a U Kavalíru, tᖐ. ჀSA – V Kopeაku, Pra០ská –
Zelená, Pardubická – Pra០ská, napojení Beneᘐovy tᖐídy na Zborovskou ulici, Pouchovská – K zastávce, 
Hoᖐická – Dukelská u Sklenᆰné vᆰ០e, pᖐedmostí Tyrᘐova mostu na Tylovᆰ nábᖐe០í, ᘀafaᖐíkova –
Prᛰmyslová na námᆰstí 5. kvᆰtna, Koutníkova – P. Jilemnického, Hradecká – Zborovská – pᖐíjezd do 
Fakultní nemocnice, III/98 10 – Roudniაská ul., Mu០íkova – Partyzánská, U Husa – Na hrázce, 
Komenského – Ignáta Hermanna, Podᆰbradova – Dykova na Jiráskovᆰ námᆰstí, Kladská – Piletická –
Librantická ve Slatinᆰ).

Nehodové úseky

Nebezpeაným úsekem je úsek silnice délky 1,0 km s აastými dopravními nehodami.

Souhrnnᆰ lze konstatovat, ០e na území mᆰsta se nevyskytují ០ádné extrémnᆰ nebezpeაné úseky. Pᖐevá០ná 
აást nehod je zpᛰsobena ᖐidiაi vozidel (nesprávným zpᛰsobem jízdy a nedáním pᖐednosti v jízdᆰ).

Silnice I/11 – pravidelnᆰ nejvíce dopravních nehod se stává na úseku Víta Nejedlého a na zaაátku ulice 
bratᖐí ᘀtefanᛰ (odpovídající stykovým kᖐi០ovatkám s levým odboაováním do nákupní a prᛰmyslové zóny).

Silnice I/31 – úsek s nejvyᘐᘐím poაtem nehod je mezi Brnᆰnskou kᖐi០ovatkou a kᖐi០ovatkou v Labské 
kotlinᆰ (აastým dᛰvodem nehod je nedodr០ování bezpeაné vzdálenosti na mostᆰ na soutoku pᖐed 
zaᖐazováním do jízdních pruhᛰ pᖐed kᖐi០ovatkou v Labské kotlinᆰ).
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Silnice I/33 – úsek s nejvyᘐᘐím poაtem nehod je ve výjezdu z okru០ní kᖐi០ovatky ჀKD na Jaromᆰᖐ 
s ០elezniაním pᖐejezdem pᖐes traᙐ ა. 041.

Odᛰvodnᆰní odstranᆰní dopravních závad

Uvedené dopravní závady se projevují nejen nedostateაnou propustností komunikaაní sítᆰ s negativními 
vlivy na ០ivotní prostᖐedí (hluk, emise do ovzduᘐí apod.) a bezpeაností silniაního provozu, ale i 
nedostateაnou bezpeაností cyklistᛰ a pᆰᘐích. Z tohoto dᛰvodu je nezbytné dopravní závady odstranit nebo 
alespoᒀ minimalizovat, návrh ᖐeᘐení je uveden v následující kapitole.

Liniové dopravní závady

ᖀeᘐením liniových dopravních závad je výstavba nadᖐazeného silniაního systému, tj. dálnice D11, 
rychlostní silnice R35, ji០ní spojky mezi I/37 a I/11 a severní tangenty (pᖐelo០ky silnice I/11). 

Zprovoznᆰním tᆰchto staveb dojde k vymístᆰní tranzitní dopravy ze základního komunikaაního systému 
mᆰsta na nadᖐazenou silniაní síᙐ a jeho kapacity budou pro zatí០ení místní, zdrojovou a cílovou dopravou 
dostateაné.

Napojení mᆰsta na dálnici D11 a R35

Napojení mᆰsta je v urაených MUK Kukleny a MUK Plotiᘐtᆰ se souvisejícími stavbami ji០ní spojky, rozᘐíᖐení 
silnice I/11, výstavbou Nové Zelené a Nové Pra០ské tᖐídy.

I. Mᆰstský okruh (tᖐída ჀSA, Komenského ulice)

Úsek mezi Mosteckou a Diviᘐovou ulicí – nevyhovující úsek na tᖐídᆰ ჀSA je ᖐeᘐen omezením prᛰjezdu 
individuální automobilové dopravy a pᖐestavbou uliაního prostoru s preferencí provozu MHD, cyklistᛰ a 
pᆰᘐích (ᖐeᘐeno DA-48).

Kᖐi០ovatka Fortna (Komenského – Ignáta Hermanna) - pᖐestavba kᖐi០ovatky s usmᆰrnᆰním dopravních pruhᛰ 
a doplnᆰním vedení cyklistických pruhᛰ, pᖐechodᛰ pro chodce a zapojením do systému ᖐízených 
kᖐi០ovatek SSZ (ᖐeᘐeno DA-52).

Kᖐi០ovatka U Soudu – pᖐestavba tvarovᆰ nevyhovující kᖐi០ovatky ve slo០itých územnᆰ technických 
podmínkách na hranici mᆰstské památkové rezervace (ᖐeᘐeno DA-53).

II. Mᆰstský okruh (silnice I/31)

Kᖐi០ovatka Goაárova okruhu s ul. ak. Bedrny a Jana Ⴠerného 
Kᖐi០ovatka u Tesly (Goაárᛰv okruh – Víta Nejedlého) 
Kᖐi០ovatka Labská kotlina (Raᘐínova tᖐída – Stᖐelecká)
Výstavbou nadᖐazeného silniაního systému (R35, severní tangenty a ji០ní spojky) dojde k vymístᆰní 
tranzitní dopravy, souაasná nedostateაná kapacita kᖐi០ovatek se stane vyhovující.

Kᖐi០ovatka Brnᆰnská - pᖐestavba kᖐi០ovatky na II. Mᆰstském okruhu s cílem zvýᘐení kapacity a zlepᘐení 
prostupnosti pro pᆰᘐí a cyklisty.

Kᖐi០ovatka Mileta (Sokolské ulice se Zborovskou a Hradeckou ulicí)

Pᖐestavba stávající kᖐi០ovatky ve vazbᆰ na ᖐeᘐení souboru staveb kᖐi០ovatka Mileta, dostavba Beneᘐovy 
tᖐídy a nového napojení Fakultní nemocnice s cílem zvýᘐení kapacity a bezpeაnosti provozu, ᖐeᘐeno DA-05, 
DA-05.1, DA-13.

Bodové dopravní závady – silniაní síᙐ

Kᖐi០ovatka Pᖐedmᆰᖐické a Kydlinovské ulice s mostem pᖐes Malý Labský náhon – odstranᆰno pᖐelo០kou 
Pᖐedmᆰᖐické ulice s novou kᖐi០ovatkou a mostem mimo zástavbu (DA-34 a DA-34.1).  

Most pᖐes Labe mezi Vᆰkoᘐemi a Pláckami – stávající most je technickou památkou, zachováno beze 
zmᆰny.

Kᖐi០ovatka III/2997 s MK v Pileticích - odstranᆰno novým vedením Pouchovské radiály (DA-15) a výstavbou 
nové kᖐi០ovatky (DA-15.3).  

Okru០ní kᖐi០ovatka I/11, III/324 38 a Zelené ulice - pᖐestavba kᖐi០ovatky jako výchozího bodu (poაátku) 
Nové Zelené, doplnᆰní bezpeაnostních prvkᛰ pro pᆰᘐí a cyklisty (DA-25.1).
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Okru០ní kᖐi០ovatka I/11 a Dvorské ulice - pᖐestavba kᖐi០ovatky vაetnᆰ navazujících úsekᛰ Dvorské ulice 
s doplnᆰním bezpeაnostních prvkᛰ pro pᆰᘐí a cyklisty (DA-55).

Kᖐi០ovatka I/35 a III/299 13 (Koutníkovy ulice a ulice P. Jilemnického) – navr០ena lokální pᖐelo០ka  
III/299 12 (DA-20 a DA-20.1) s novou kᖐi០ovatkou na Koutníkovᆰ ulici (DA-04.2), pᖐeruᘐení P. Jilemnického 
v místᆰ pᖐejezdu ០elezniაní tratᆰ ა. 041.

Kᖐi០ovatka ulice Jana Ⴠerného a MK napojující obchodní zóny - sní០ením zátᆰ០e blízké kᖐi០ovatky Goაárova 
okruhu s ul. J. Ⴠerného a ak. Bedrny se zvýᘐí i propustnost této kᖐi០ovatky.

Námᆰstí 28. ᖐíjna, kᖐi០ovatka Chelაického ulice a Dukelské tᖐídy – vyᖐeᘐeno navr០enou rekonstrukcí 
námᆰstí 28. ᖐíjna, ulice S.K. Neumanna a Dukelské tᖐídy.

Kᖐi០ovatka Dukelské tᖐídy a Hoᖐické ulice - vyᖐeᘐeno navr០enou regenerací Dukelské tᖐídy a návrhem 
dostavby 4. ramene podchodu pod Stᖐeleckou ulicí (DP-14).

Kᖐi០ovatka tᖐídy Karla IV, Prᛰmyslové a Havlíაkovy ulice - pᖐestavba kᖐi០ovatky ve vazbᆰ na regeneraci 
uliაního prostoru tᖐídy Karla IV (DA-56).

Kᖐi០ovatka tᖐídy Karla IV:, Smetanova a Tylova nábᖐe០í - stavební úpravy kᖐi០ovatky s usmᆰrnᆰním 
dopravních proudᛰ a vlo០ením cyklistických pruhᛰ (DA-57).

Napojení Vá០ní ulice na Velkou ulici na Pouchovᆰ - zmᆰna dopravního re០imu výstavbou nové Pouchovské 
radiály (DA-15) a Nové Vá០ní (DA-32) s propojením na Piletickou ulici (DA-44 a DA-32.1) dojde k výraznému 
sní០ení dopravního zatí០ení აásti Vá០ní ulice v úseku od Piletického potoka po Velkou ulici.

Kᖐi០ovatka ulic Pouchovská a K zastávce na Pouchovᆰ – stávající kᖐi០ovatka v blízkosti ០elezniაního 
pᖐejezdu trati ა. 020 zᛰstane zachována, výstavbou severní tangenty a souvisejících radiál dojde k poklesu 
dopravního zatí០ení prostorovᆰ nevyhovující kᖐi០ovatky.

Kᖐi០ovatka II/308 a III/3081 ve Slatinᆰ – odstranᆰno pᖐelo០kou silnice II/308 (DA-11) s novou kᖐi០ovatkou 
s MK Slatina – Piletice a III/3081 západnᆰ od Slatiny (DA-11.5).

Kᖐi០ovatka II/324 (Kutnohorské ulice) a Pra០ské tᖐídy – vyᖐeᘐeno výstavbou minimálnᆰ 1. etapy ji០ní spojky 
(DA-03) s kᖐi០ovatkou Bláhovka (DA-03.1) ve vazbᆰ na pᖐipojení mᆰsta na MUK Kukleny dálnice D11.

Anenské námᆰstí, kᖐi០ovatka Pra០ské tᖐídy a Pardubické ulice v Kuklenách - zmᆰna dopravního ᖐeᘐení 
Kuklen s výstavbou Nové Zelené, ji០ní spojky a radiály Temeᘐvár a souvisejících komunikací. ᖀeᘐeno novou 
kᖐi០ovatkou (DA-30.1).

Kᖐi០ovatka Pra០ské tᖐídy a Zelené ulice v Kuklenách - zmᆰna dopravního ᖐeᘐení Kuklen s výstavbou Nové 
Zelené, radiály Temeᘐvár, nového propojení Pra០ského pᖐedmᆰstí a Kuklen s nadjezdem ០elezniაní trati ა. 
020 v trase აásti Pardubické ulice se zapojením do ul. Zdeᒀka Wirtha a souvisejících komunikací. Zatí០ení 
stávající kᖐi០ovatky a navazujícího úseku Zelené ulice výraznᆰ poklesne.

Podjezd Kukleny - pᖐestavba stávajícího podjezdu pod ji០ním zhlavím ០st Hradec Králové hl. n. na podjezd 
s normovými parametry výᘐky podjezdu a ᘐíᖐkového uspoᖐádání ve vazbᆰ na nové propojení kᖐi០ovatky 
Koruna a kᖐi០ovatky nové Za ᘀkodovkou s Pra០skou tᖐídou je ᖐeᘐena v rámci DA-26.

Kᖐi០ovatka Brnᆰnská – Mrᘐtíkova – výstavbou nadᖐazeného silniაního systému (R35, ji០ní spojky, severní 
tangenty) dojde k vymístᆰní tranzitní dopravy a tím ke zvýᘐení propustnosti kᖐi០ovatky. Nedostateაná 
kapacita v napojení OC TESCO je ᖐeᘐena rozlo០ením vjezdᛰ a výjezdᛰ.

Kᖐi០ovatka Zborovská ulice – Hradecká ulice – pᖐestavba stávající kᖐi០ovatky ve vazbᆰ na ᖐeᘐení souboru 
staveb kᖐi០ovatky Mileta, dostavby Beneᘐovy tᖐídy a nového napojení Fakultní nemocnice, ᖐeᘐeno DA-13 a 
DA-13.2.

Kᖐi០ovatka Zborovská ulice – Svatojánská ulice – pᖐestavba stávajících odsazených stykových kᖐi០ovatek na 
spoleაnou kᖐi០ovatku pᖐipojující ulice Svatojánská a Zelená Louka na Zborovskou ulici, ᖐeᘐeno DA-13.7.

Kᖐi០ovatka Zborovská ulice – Roudniაská ulice – pᖐestavba stávající tvarovᆰ nevhodné kᖐi០ovatky ve vazbᆰ 
na pᖐelo០ku III/298 10 ve smᆰru na Vysokou nad Labem, ᖐeᘐeno DA-13.8.

Kᖐi០ovatka U Husa – pᖐestavba tvarovᆰ nevyhovující kᖐi០ovatky ulic Na Drahách, Náhon a Na Obაinách (DA-
58).

Kᖐi០ovatka ulic Mu០íkova – Partyzánská – kᖐi០ovatka zatí០ená pᖐevá០nᆰ místní dopravou zᛰstane ve vazbᆰ 
na okolní zástavbu a dopravní zátᆰ០ zachována.
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Kᖐi០ovatka ulic Podᆰbradova – Dykova na Jiráskovᆰ námᆰstí – pᖐestavba kᖐi០ovatky v rámci nového 
uspoᖐádání námᆰstí (DA-59).

Kᖐi០ovatka ulic Raᘐínova tᖐída (I/37) – Veverkova – pᖐestavba kᖐi០ovatky, doplnᆰní 4. ramene prᛰseაné 
kᖐi០ovatky pro napojení sportovního areálu na pravém bᖐehu Labe, doplnᆰní odboაovacích a pᖐipojovacích 
pruhᛰ na I/37, ᖐeᘐeno DA-60.

Moravský most pᖐes Orlici – stávající most bude zachován beze zmᆰny, provoz pᆰᘐích a cyklistᛰ je 
minimalizován zprovoznᆰním nové lávky pᖐes Orlici u zimního stadionu. Automobilový 
provoz stabilizován.

Most pᖐes Orlici ve Svinarech – ᖐeᘐeno výstavbou nového mostu v rámci DA-21.

Bodové dopravní závady – kᖐí០ení silniაní sítᆰ a dráhy (០eleznice)

Úrovᒀový pᖐejezd I/33 pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 041 v Plotiᘐtích nad Labem - zruᘐen nadjezdem pᖐelo០ky 
silnice I/11 (severní tangenty, DA-02).

Úrovᒀový pᖐejezd Pᖐedmᆰᖐické ulice pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 031 mezi Pláckami a Plotiᘐtemi  nad Labem -
zruᘐen nadjezdem nové spojky Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem (pᖐelo០ka Pᖐedmᆰᖐické ulice, DA-34).

Úrovᒀový pᖐejezd III/29913 (ul. P. Jilemnického) pᖐes traᙐ ა. 041 – zruᘐen výstavbou lokální pᖐelo០ky 
III/299 12 (DA-20) s novou kᖐi០ovatkou na Koutníkovᆰ ulici (DA-20.1), ulice P. Jilemnického v místᆰ 
stávajícího pᖐejezdu ០elezniაní tratᆰ ა. 041 bude pᖐeruᘐena.

Úrovᒀový pᖐejezd pᖐes rozvᆰtvení ០elezniაních tratí ა. 020 a ა. 031 – pᖐejezd bude zachován pro omezenou 
automobilovou dopravu.

Úrovᒀový pᖐejezd Kydlinovské ulice pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 - zruᘐen nadjezdem pᖐelo០ky Kydlinovské 
ulice nad ០elezniაní tratí (DA-33), doplnᆰna výstavba podchodu pro pᆰᘐí (zastávka TRAM TRAIN).

Podjezd III/29912 (ulice Jana Ⴠerného) pod ០elezniაní tratí ა. 020 – výstavba nového podjezdu 
s normovými parametry je ᖐeᘐena v rámci DA-16.

Úrovᒀový pᖐejezd Pouchovské ulice pᖐes ០elezniაních traᙐ ა. 020 - zachován beze zmᆰny s doplnᆰním lávky 
nebo podchodu pro pᆰᘐí a cyklisty.

Podjezd MK Slatina – silnice I/11 (MK V poli) pod ០elezniაní tratí ა. 020 – stávající podjezd se sní០enou 
podjezdnou výᘐkou 2,0 m zᛰstane zachován beze zmᆰny pro osobní automobily a pro pᆰᘐí a cyklisty.

Podjezd Svinarské ulice pod ០elezniაní tratí ა. 020 – nahrazen výstavbou nového podjezdu s normovými 
parametry v rámci propojení severní tangenty a silnice I/11, ᖐeᘐeno DA-10.

Úrovᒀový pᖐejezd Kalendovy ulice pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 – zruᘐen ve vazbᆰ na podjezd radiály 
Temeᘐvár a nadjezd spojky Temeᘐvár – Kukleny v trase stávající Pardubické ulice (DA-30).

Úrovᒀový pᖐejezd Podᆰbradovy ulice pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 031 – stávající pᖐejezd zᛰstane zachován.

Úrovᒀový pᖐejezd MK Borovinka – Bᖐezhrad pᖐes Opatovickou spojku – stávající pᖐejezd zᛰstane zachován.

Úrovᒀový pᖐejezd pᖐes ០elezniაních traᙐ ა. 031 Honkova – Prokopa Holého - zruᘐen a nahrazen podchodem 
pro pᆰᘐí a cyklisty.

LOGISTICKÁ CENTRA

Logistická centra jako plochy kombinované dopravy jsou plochami dopravní infrastruktury, ve kterých jsou 
realizovány logistické slu០by spojené s pᖐekladem, uskladnᆰním a vydáváním zbo០í. 

Pro zajiᘐtᆰní podmínek logistických center jsou logistická centra pᖐípustná v následujících plochách 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití: 

- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) (DZ);
- plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL);
- plochy výroby a skladování (V).
Pᖐi návrhu umístᆰní logistických center je tᖐeba jednoznaაnᆰ preferovat mo០nost vyu០ívání kombinované 
dopravy, zejména silnice/០eleznice. Na území mᆰsta je situovat do míst s vleაkovým napojením, napᖐ. do 
skladiᘐtní oblasti Pouchov s výstavbou severní tangenty a Nové Vá០ní, do oblasti ჀKD v blízkosti 
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MUK Plotiᘐtᆰ dálnice D11 a R35, na plochy výroby a skladování v Bᖐezhradᆰ s pᖐímou vazbou na I/37 a 
návaznᆰ na rychlostní silnici R35 a dálnici D11.
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NAVR័ENÉ PᖀEKRYVNÉ PRVKY KONCEPCE SILNIჀNÍ DOPRAVY
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Kód  Popis navr០ených pᖐekryvných prvkᛰ koncepce silniაní dopravy
DA-01 Dálnice D11 v koridoru vymezeném podle platného územního 

rozhodnutí
DA-01.1 MUK Kukleny – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka dálnice D11 se silnicí I/11 na 

jihozápadním okraji mᆰsta s napojením na stávající si lniაní síᙐ 
vაetnᆰ vyvolaných úprav

DA-01.2 MUK Plotiᘐtᆰ – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka dálnice D11 s rychlostní 
silnicí R35 a silnicí I/35 na severovýchodním okraji mᆰsta 
s napojením na stávající silniაní síᙐ vაetnᆰ vyvolaných úprav a 
souvisejících objektᛰ

DA-02 Pᖐelo០ka silnice I/11 - Severní tangenta
Poაáteაní úsek délky cca 1,800 km je veden v peá០i se silnicí I/33 ve smᆰru na 
Jaromᆰᖐ, ze které se odklání na východ, prochází prolukou zástavby Plotiᘐᙐ, nadjezdem 
kᖐí០í III/19913 a ០elezniაní traᙐ ა. 031 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ, mostními objekty 
Labe a jeho inundaci, prochází areálem letiᘐtᆰ a severnᆰ od Pouchova a ji០nᆰ od Piletic 
pokraაuje mezi Slatinou a Slezským pᖐedmᆰstím severnᆰ od ០elezniაní trati ა. 020 
Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí ve smᆰru na Bleᘐno a Tᖐebechovice pod Orebem. 
Kᖐí០ení s ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec Králové – Vᘐestary je navr០eno mimoúrovᒀové, 
nadjezdem.

DA-02.1 Okru០ní kᖐi០ovatka silnic I/11 a I/35 – úprava stávající okru០ní 
kᖐi០ovatky u ჀKD ve vazbᆰ na výstavbu nadjezdu I/11 nad ០elezniაní 
tratí ა. 041 a zapojení აtyᖐpruhové silnice I/35 od MÚK Plotiᘐtᆰ 

DA-02.2 Kᖐi០ovatka pᖐed ჀKD – kᖐi០ovatka v trase I/11 a I/33 umo០ᒀující 
pᖐipojení stávajícího prᛰmyslového a skladovacího areálu ჀKD a 
rozvojové plochy Z79.78 v prostoru mezi silnicí a Plotiᘐtᆰm nad 
Labem.

DA-02.3 Kᖐi០ovatka se si lnicí I/33 – kᖐi០ovatka se stávající si lnicí I/33 v místᆰ 
odpojení severní tangenty ve smᆰru na východ.

DA-02.4 Kᖐi០ovatka Vᆰkoᘐe – kᖐi០ovatka severní tangenty s Vᆰkoᘐskou radiálou 
(silnicí I I I/29912) plnící funkci letiᘐtního bulváru.

DA-02.5 Kᖐi០ovatka Piletice - kᖐi០ovatka severní tangenty s Pouchovskou 
radiálou (silnicí I I I/2997).

DA-02.6 Kᖐi០ovatka s I I/308 – kᖐi០ovatka severní tangenty s pᖐelo០kou silnice 
I I/308. 

DA-02.7 Kᖐi០ovatka s MK – kᖐi០ovatka s místní komunikací Slatina – Svinárky, 
která je zároveᒀ kᖐi០ovatkou propojující severní tangentu se 
stávající si lnicí I/11.

DA-03 Ji០ní spojka – pᖐelo០ka si lnice I/37 
Zaაátek ji០ní spojky je v okru០ní kᖐi០ovatce Bláhovka I (OK silnic I/11, I/37 se zapojením 
MÚK Kukleny dálnice D11). Dále je ji០ní spojka vedena ji០nᆰ od Kuklen v prostoru mezi OC 
Hypernova a Plaაicemi, mimoúrovᒀovᆰ nadjezdem kᖐí០í Pardubickou ulici a ០elezniაní traᙐ 
ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové a pokraაuje východním smᆰrem severnᆰ od 
OC TESCO do kᖐi០ovatky s I/37.  
Souაástí ji០ní spojky je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ, mostᛰ, protihlukových stᆰn, technické infrastruktury 
a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-03.1 Okru០ní kᖐi០ovatka Bláhovka I – okru០ní kᖐi០ovatka si lnic I/11 (zapojení 
z MUK Kukleny dálnice D11) a I/37 s pᖐipojením areálu Hasiაského 
záchranného sboru a rozvojové plochy Z 81.14 umístᆰné severnᆰ od 
Plaაic.

DA-03.2 Kᖐi០ovatka Nová Pra០ská – mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka ji០ní spojky s Novou 
Pra០skou vაetnᆰ tram-trainu.

DA-03.3 Kᖐi០ovatka Hradubická –mimoúrovᒀová kᖐi០ovatka v odpojení j i០ní spojky 
ze stávající si lnice I/37. Do doby výstavby ji០ní spojky do Tᖐebᘐe 
(napojení na I I I/298 10) je mo០né kᖐi០ovatku ᖐeᘐit jako úrovᒀovou.
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DA-04 Rozᘐíᖐení si lnice I/35
V úseku mezi MUK Plotiᘐtᆰ (DA-01.2) a stávající okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD (DA-02.1) se 
stávající dvoupruhová silnice rozᘐíᖐí na ji០ní stranᆰ v délce cca 0,950 km na 
აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ rozdᆰlenou silnici.
V úseku okru០ní kᖐi០ovatka u ჀKD – II. mᆰstský okruh (napojení na I/31) se v délce cca 

1,700 km rozᘐíᖐí na nedᆰlený აtyᖐpruh se soubᆰ០nými pruhy pro cyklisty a pᆰᘐí. Souაástí 
pᖐelo០ky je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména kᖐi០ovatek s napojením na 
silniაní síᙐ, technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-04.1 Kᖐi០ovatka silnice I/35 (Koutníkovy ulice) s „Novou Páleneckou“ (DA-
31) a pᖐelo០kou II I/29913 (DA-20).

DA-04.2 Kᖐi០ovatka silnice I/35 s novou ulicí „Za ᘀkodovkou“ (DA-29) a 
Koutníkovou ulicí pᖐed nadjezdem pᖐes severní zhlaví ០st Hradec 
Králové hlavní nádra០í. 

DA-05 Silnice I/31 v úseku mezi Fakultní nemocnicí a Brnᆰnskou tᖐídou
Stavební úpravy silnice I/31 v rozsahu souvisejícím s výstavbou kᖐi០ovatky Mileta 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.

DA-05.1 Kᖐi០ovatka Mileta 
Rozᘐíᖐení kᖐi០ovatky silnic I/31, I I I/29810 a Hradecké ulice ve vazbᆰ 
na dostavbu Beneᘐovy tᖐídy a jejího napojení do související 
I I I/29810.

DA-06 MUK Bᖐezhrad – dostavba stávající MUK pro napojení Ji០ního 
propojení (DA-28) vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-07 Kᖐi០ovatka Bᖐezhrad – pᖐestavba stávající prᛰseაné kᖐi០ovatky, která 
je souაástí stávající MUK Bᖐezhrad, na okru០ní kᖐi០ovatku vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a 
souvisejících in០enýrských sítí. 

DA-08 Kᖐi០ovatka silnice I/11 a I I/308 - kᖐi០ovatka v místᆰ odpojení nové 
Kladské (pᖐelo០ky silnice I I/308 – DA-11) vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.

DA-09 Kᖐi០ovatka si lnice I/11 - spojka se severní tangentou
Kᖐi០ovatka na I/11 v prostoru Svinárek se spojkou mezi stávající silnicí I/11 a její 
pᖐelo០kou (severní tangentou) a místní komunikací pᖐipojující Svinary a Svinárky 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.

DA-10 Spojka – úsek mezi kᖐi០ovatkami pᖐelo០ky I/11 (DA-02.7) a stávající 
I/11 ve svinutkách(DA-09) s podjezdem ០elezniაní trati ა. 
020.Souაástí spojky je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, 
zejména ០elezniაního mostu v trati ა. 020, technické infrastruktury 
a souvisejících in០enýrských sítí. 

DA-11 Pᖐelo០ka silnice I I/308
Pᖐelo០ka Kladské ulice se skládá ze 2 აástí – úsekᛰ. 
První úsek zaაíná novou kᖐi០ovatkou se silnicí I/11 a konაí v kᖐi០ovatce s Lipovou ulicí 
pᖐed nadjezdem pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí. 
Druhý úsek zaაíná ve stávající kᖐi០ovatce Kladské ulice s ulicí Vá០ní, prochází prolukou 
zástavby skladiᘐtní oblasti Pouchov a pokraაuje nezastavᆰným územím západnᆰ od 
Slatiny, do stávající trasy se napojuje severnᆰ nad Slatinou.
Souაástí pᖐelo០ky je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ, technické infrastruktura a souvisejících 
in០enýrských sítí. 

DA-11.1 Kᖐi០ovatka I I/308 se Zemᆰdᆰlskou ulicí – kᖐi០ovatka Nové Kladské se 
Zemᆰdᆰlskou ulicí.

DA-11.2 Kᖐi០ovatka I I/308 s Lipovou ulicí – kᖐi០ovatka Nové Kladské s Lipovou 
ulicí pᖐed nadjezdem pᖐes ០elezniაní traᙐ ა. 020 se zaslepením 
stávající Kladské ze smᆰru od ul. Bratᖐí ᘀtefanᛰ.

DA-11.3 Kᖐi០ovatka I I/308 s Kladskou ulicí – kᖐi០ovatka se stávající Kladskou 
ulicí ze smᆰru od Slatiny.
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DA-11.4 Kᖐi០ovatka I I/308 s Novou Vá០ní – kᖐi០ovatka pᖐelo០ky I I/308 s Novou 
Vá០ní.

DA-11.5 Kᖐi០ovatka Slatina – kᖐi០ovatka pᖐelo០ky silnice I I/308 se stávající 
I I/308, I I I/3081 a místní komunikací Slatina – Piletice.

DA-12 Pᖐelo០ka silnice I I/324 – pᖐelo០ka Kutnohorské ulice v úseku Kukleny –
Plaაice s nadjezdem nad ji០ní spojkou vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí. 

DA-12.1 Kᖐi០ovatka Kutnohorské ulice a její spojky s Pardubickou a Novou 
Pra០skou.

DA-13 Silnice I I I/298 10 – Tᖐebeᘐská radiála 
Tᖐebeᘐská radiála je od kᖐi០ovatky Mileta na II. MO po kᖐi០ovatku s Roudniაskou ulicí 
intravilánovou komunikací, navazující úsek ve smᆰru na Vysokou nad Labem 
extravilánovou silnicí.  
V prostoru mezi Fakultní nemocnicí a Záchrannou slu០bou je navr០eno v okru០ní 
kᖐi០ovatce pᖐipojení Beneᘐovy tᖐídy a nové napojení hlavního vjezdu do Fakultní 
nemocnice. V navazujícím úseku do prostoru kᖐi០ovatky se ᘀtefánikovou ulicí je  
Zborovská ulice rozᘐíᖐena na nedᆰlený აtyᖐpruh. Zbývající úsek na hranici území mᆰsta 
(resp. do kᖐi០ovatky s novým „ji០ním propojením“ (DA-28) na k.ú. Vysoká nad Labem) 
je dvoupruhový. V celé délce je v soubᆰhu navr០ena stezka  pro spoleაný 
provoz cyklistᛰ a chodcᛰ.
Na úseku délky cca 2,250 km je umístᆰno celkem 8 kᖐi០ovatek se stávajícími místními 
komunikacemi a ukonაením ji០ní spojky (DA-35).
Souაástí úpravy radiály je výstavba  vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
kᖐi០ovatek s napojením na síᙐ místních komunikací, technické infrastruktury a 
souvisejících in០enýrských sítí.

DA-13.1 Kᖐi០ovatka I I I/29810 a Beneᘐovy tᖐídy – okru០ní kᖐi០ovatka pᖐipojující 
Beneᘐovu tᖐídu a Záchrannou slu០bu a novᆰ hlavní pᖐíjezd do 
Fakultní nemocnice.

DA-13.2 Kᖐi០ovatka s Hradeckou ulicí – úpravy a rozᘐíᖐení stávající stykové 
kᖐi០ovatky s Hradeckou ulicí. 

DA-13.3 Kᖐi០ovatka I I I/29810 s novou spojkou z Hradecké ulice (DA-46) a 
zadním vjezdem do Fakultní nemocnice. 

DA-13.4 Kᖐi០ovatka – úpravy stávající kᖐi០ovatky I I I/29810 s ul. Na Bᖐehách ve 
vazbᆰ na rozᘐíᖐení I I I/29810 na აtyᖐpruh.

DA-13.5 Kᖐi០ovatka I I I/29810 a Ji០ní spojky – kᖐi០ovatka Tᖐebeᘐské radiály a 
Ji០ní spojky (DA-28) na západním okraji Tᖐebᘐe.

DA-13.6 Kᖐi០ovatka I I I/29810 se ᘀtefánikovou ulicí – úpravy stávající kᖐi០ovatky 
ve vazbᆰ na rozᘐíᖐení I I I/29810 na აtyᖐpruh a pᖐipojení Machkovy 
ulice.

DA-13.7 Kᖐi០ovatka – pᖐestavba stávající kᖐi០ovatky I I I/29810 se Svatojánskou 
ulicí (pᖐipojení obytného souboru Podzámაí).

DA-13.8 Kᖐi០ovatka – pᖐestavba stávající stykové kᖐi០ovatky I I I/29810 
s Roudniაskou ulicí.

DA-14 Silnice III/29827 - Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy silnice na normovou kategorii S 7,5/60 
s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích v úseku Malᘐova 
Lhota – hranice mᆰsta.
Souაástí úpravy silnice je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické 
infrastruktura a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-15 Silnice I I I/2997 – Pouchovská radiála
Nová trasa 1. úseku Pouchovské radiály kategorie s 9,5/70 délky cca 1,250 km tvoᖐí 
východní obchvat Pouchova a pᖐipojuje stávající Vá០ní ulici a Novou Vá០ní na severní 
tangentu a konაí v nové kᖐi០ovatce III/2997 s místní komunikací od Piletic.
V 2. úseku Piletice – Rusek délky cca 3,500 km jsou navr០eny smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy 
silnice na normovou kategorii S 7,5/70 s doplnᆰním soubᆰ០ného pruhu pro spoleაný 
provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích. Souაástí radiály je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, 
zejména kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ, technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.  

DA-15.1 Kᖐi០ovatka na zaაátku nové Pouchovské radiály s Vá០ní ulicí.
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DA-15.2 Kᖐi០ovatka Pouchovské radiály s Novou Vá០ní ulicí.
DA-15.3 Kᖐi០ovatka – nová kᖐi០ovatka I I I/2997 s místní komunikací od Piletic 

(náhrada stávající nevhodné rozlo០ené kᖐi០ovatky).
DA-16 Silnice III/29912 – Vᆰkoᘐská radiála

Smᆰrové úpravy a pᖐelo០ka silnice III/29912 od stávající kᖐi០ovatky s MK obchodní zóny 
severnᆰ od II. MO s novým podjezdem pod ០elezniაní tratí ა. 020 a západním 
obchvatem Vᆰkoᘐ. Konec obchvatu v kᖐi០ovatce se stávající III/29912 v prostoru mezi 
restaurací U letcᛰ a obytnými domy.
Pᖐelo០ka je navr០ena s oboustrannými pruhy pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích a 
doprovodnou zelení. Souაástí radiály je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
kᖐi០ovatek s napojením na silniაní síᙐ, technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.  

DA-16.1 Kᖐi០ovatka za novým podjezdem pod ០elezniაní tratí ა. 020 jako 
souაást veᖐejného prostranství s napojením stávajících ulic Jana 
Ⴠerného, Spoᖐilovská a Východní.

DA-16.2 Kᖐi០ovatka Vᆰkoᘐské radiály s místní komunikací Vᆰkoᘐe – Plácky.
DA-16.3 Kᖐi០ovatka – napojení pᖐelo០ky (obchvatu) do stávající silnice 

I I I/29912.
DA-17 Úpravy uliაního prostoru ve Vᆰkoᘐích 

Vlo០ení obousmᆰrnᆰ provozované koleje tram-trainu do stávajícího uliაního profilu ul. 
Jana Ⴠerného. Mimo hlavní dopravní prostor jsou umístᆰny pruhy pro cyklisty a pᆰᘐí. 
Souაástí úpravy je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické 
infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-18 Letiᘐtní bulvár
Letiᘐtní bulvár navazuje na obchvat Vᆰkoᘐ v kᖐi០ovatce v prostoru U Letcᛰ (DA-16.3) a 
za kᖐi០ovatkou s Piletickou ulicí vstupuje do prostoru letiᘐtᆰ. Konec bulváru je 
v kᖐi០ovatce se stávající III/29912 (DA-18.3) ji០nᆰ od Správაického písníku. Souაástí 
bulváru je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména kᖐi០ovatek s napojením na síᙐ 
silnic a místních komunikací, technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-18.1 Kᖐi០ovatka s Piletickou ulicí v prostoru pᖐed letiᘐtᆰm.
DA-18.2 Kᖐi០ovatka v místᆰ odpojení pᛰvodní trasy I I I/29912 z letiᘐtního 

bulváru.
DA-18.3 Kᖐi០ovatka letiᘐtního bulváru s upravenou stávající si lnicí I I I/29912 

(DA-19) ji០nᆰ od Správაického písníku.
DA-19 Silnice I I I/2997 – pᖐelo០ka

Smᆰrová a ᘐíᖐková úprava stávající silnice na kategorii S 7,5/60 s nadjezdem nad 
severní tangentou v délce cca 1,600 km s poაátkem v kᖐi០ovatce DA-18.2 a koncem 
v kᖐi០ovatce DA-18.3. Souაástí pᖐelo០ky je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, 
zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-20 Silnice I I I/299 13 – pᖐelo០ka
Pᖐelo០ka III/29913 v úseku od Koutníkovy ulice (I/35) po napojení do stávající trasy 
v prostoru mezi Viᘐᒀovou a Hronkovou ulicí s nadjezdem nad ០elezniაní tratí ა. 041 
Hradec Králové – Vᘐestary.  Souაástí pᖐelo០ky je výstavba kᖐi០ovatky a vᘐech 
souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských 
sítí.   

DA-20.1 Kᖐi០ovatka pᖐelo០ky a stávající I I I/29913 v Plotiᘐtích nad Labem.
DA-21 Silnice III/3082 - ᘐíᖐková úprava silnice na kategorii S 9,5/60 s jednostranným 

chodníkem v úseku od III/29827 na pravý bᖐeh Orlice vაetnᆰ nového mostu pᖐes Orlici.  
Souაástí úpravy jsou kᖐi០ovatky na zaაátku a konci úseku a výstavba vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-22 Silnice I I I/323 26 – pᖐelo០ka silnice v souladu s platným územním 
rozhodnutím na stavbu dálnice D1105.

DA-23 Silnice III/324 36 - ᘐíᖐkové úpravy stávající silnice na normové uspoᖐádání kategorie 
S 7,5/50, výstavba jednostranného soubᆰ០ného chodníku v prᛰjezdním úseku 
Chaloupkami vაetnᆰ výstavby vᘐech souvisejících objektᛰ,  zejména technické 
infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.   

DA-23.1 Kᖐi០ovatka silnice I I I/323 36 a místní komunikace Svobodné Dvory –
Chaloupky.
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DA-24 Silnice I I I/324 38 – stavební úpravy související s výstavbou nadjezdu 
nad dálnicí D11vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-25 Nová Zelená - spojnice stávající sinice I/11 se severoji០ní osou pᖐestavbového území 
západnᆰ od ០st Hradec Králové, vytváᖐí západní radiálu zajiᘐᙐující dopravní obsluhu 
významného rozvojového území. Zaაíná v kᖐi០ovatce se silnicí I/11, prochází severnᆰ 
od stávající zástavby Kuklen, ji០nᆰ od výrobního areálu EXCON a.s., zástavbou mezi 
ulicemi Kampelíkova a Za ᘀkodovkou a konაí v novᆰ situované kᖐi០ovatce s Novou 
Pra០skou a ul. Za ᘀkodovkou.

DA-25.1 Kᖐi០ovatka – pᖐestavba stávající kᖐi០ovatky na silnici I/11, 
zaაátek Nové Zelené se zruᘐením pᖐipojení stávající Zelené ulice.

DA-25.2 Kᖐi០ovatka Nové Zelené a Nové Pálenecké ulice.
DA-25.3 Kᖐi០ovatka Nové Zelené a stávající Pálenecké ulice.
DA-25.4 Kᖐi០ovatka Nové Zelené s Kampelíkovou ulicí.
DA-25.5 Kᖐi០ovatka Nové Zelené, nové Za ᘀkodovkou a Nové Pra០ské západnᆰ 

od Kuklenského podjezdu pod ០elezniაní tratí. 031 Pardubice –
Hradec Králové. 

DA-26 Pra០ská tᖐída v úseku od novᆰ navr០ené kᖐi០ovatky (DS 25.5) po 
kᖐi០ovatku Koruna –smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy აásti Pra០ské tᖐídy 
vაetnᆰ kᖐi០ovatky Koruna, nového podjezdu pod ០elezniაní tratí ა. 
031 Pardubice – Hradec Králové a vᘐech souvisejících objektᛰ, 
zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-26.1 Kᖐi០ovatka Koruna – pᖐestavba kᖐi០ovatky Koruna na okru០ní 
kᖐi០ovatku.

DA-27 Nová Pra០ská
Zaაátek Nové Pra០ské tᖐídy je v kᖐi០ovatce s Kutnohorskou ulicí v Plaაicích, konec 
v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou.
V Plaაících je Nová Pra០ská აtyᖐpruhová smᆰrovᆰ nerozdᆰlená komunikace, od místa 
kᖐí០ení s ០elezniაní tratí ა. 020 Praskaაka – Hradec Králové je ០elezniაní traᙐ  osou 
Nové Pra០ské a její zdvoukolejnᆰní je vyu០ito pro vedení tram-trainu. Nová Pra០ská 
pᖐechází na smᆰrovᆰ rozdᆰlenou se stᖐedovým pásem pro tram-train a podélnými 
parkovacími pruhy v kombinaci se zelení. Mimo hlavní dopravní prostor jsou umístᆰny 
samostatné pruhy pro cyklisty a chodníky. Minimální ᘐíᖐka uliაního prostoru je 
uva០ována 40,0 m, ᘐíᖐkové uspoᖐádání je typu MS4Tp PMK/27/50.

Vᘐechny kᖐi០ovatky v trase jsou úrovᒀové, souაástí výstavby jsou vᘐechny související 
objekty.   

DA-27.1 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské s Kalendovou ulicí /DA-60)
DA-27.2 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské s Novou Páleneckou (DA-30).
DA-27.3 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské se spojkou Ⴠervený Dvᛰr – Pardubická ulice (DA-61).
DA-27.4 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské se spojkou na Pardubickou ulici (DA-65).
DA-27.5 Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské se spojkou Pardubická – Kutnohorská (DA-63).
DA-27.6 6Kᖐi០ovatka Nové Pra០ské s Kutnohorskou ulicí v Plaაicích.
DA-28 Ji០ní propojení 

Spojka mezi stávající MUK Bᖐezhrad na silnici I/37 se silnicí III/298 10 (Tᖐebeᘐskou 
radiálou) na ji០ním okraji mᆰsta s novým mostem pᖐes Labe. Zaაátek spojky je 
v pᖐestavᆰné MUK Bᖐezhrad (DA-06), konec v kᖐi០ovatce se silnicí III/298 10 (mimo 
hranice mᆰsta na katastru Vysoká nad Labem). Souაástí propojení je výstavba vᘐech 
souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských 
sítí.  

DA-29 Za ᘀkodovkou
Nová západní tangenta Za ᘀkodovkou s poაátkem v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou a 
radiálou Temeᘐvár a koncem v kᖐi០ovatce s Koutníkovou ulicí (I/35).
Nová tangenta - mᆰstský bulvár je აtyᖐpruhovou smᆰrovᆰ nerozdᆰlenou komunikací a 
podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se zelení. Kᖐi០ovatky se stávajícími i 
navr០enými místními komunikacemi jsou úrovᒀové. Souაástí nové tangenty jsou 
nezbytné demolice a výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické 
infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-29.1 Kᖐi០ovatka nové Za ᘀkodovkou s poაátkem Dvorské ulice.
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DA-30 Nová Pálenecká 
Zaაátek navr០eného propojení je v Bezruაovᆰ ulici, kᖐí០ení ០elezniაní trati ა. 031 
podjezdem, následnᆰ prochází napᖐíა rozvojovým územím Temeᘐvár, v trase 
Pardubické ulice nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 020 a na Pra០skou tᖐídu se napojuje 
v novᆰ situované kᖐi០ovatce v blízkosti Anenského námᆰstí. Prᛰchodem pᖐes stávající 
zástavbu se napojuje do ulice Zdeᒀka Wirtha, kterou vyu០ívá a០ do prostoru rozvojové 
plochy podél Nové Zelené, pokraაuje dále severním smᆰrem a konაí v nové kᖐi០ovatce 
s Dvorskou ulicí.  
Kᖐi០ovatky se stávajícími i navr០enými místními komunikacemi jsou úrovᒀové.  

Souაástí stavby jsou vᘐechny související objekty, zejména kᖐi០ovatky s napojením na síᙐ 
místních komunikací, technická infrastruktura a související in០enýrské sítᆰ.

DA-30.1 Kᖐi០ovatka s MK Ⴠervený Dvᛰr v Temeᘐváru.
DA-30.2 Kᖐi០ovatka s Pra០skou tᖐídou v Kuklenách.
DA-30.3 Kᖐi០ovatka s novᆰ navr០enou místní komunikací ve Svobodných 

Dvorech (DA-41).
DA-30.4 Kᖐi០ovatka v napojení na Dvorskou ulici a s ulicí  K Metelce.
DA-31 Propojení Dvorská ulice – Koutníkova ulice

Pokraაování jihozápadního propojení v trase ulice K Metelce s respektováním okolní 
zástavby, nové napojení na Koutníkovu ulici (DA-04.2) vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury a in០enýrských sítí.

DA-32 Nová Vá០ní
Paralelní komunikace ke stávající Vá០ní ulici je spojnice nové Pouchovské radiály 
(pᖐelo០ka III/2997) a pᖐelo០ky silnice II/308 vedená severnᆰ od skladiᘐtní oblasti 
Pouchov.
Zaაátek Nové Vá០ní je ve stávající kᖐi០ovatce Piletické ulice a ulice Na Dubech na 
Pouchovᆰ, konec v kᖐi០ovatce s pᖐelo០kou silnice II/308 na severovýchodním okraji 
Slezského pᖐedmᆰstí.
Souაástí Nové Vá០ní jsou vᘐechny související objekty, zejména technická infrastruktura 
a související in០enýrské sítᆰ.

DA-32.1 Kᖐi០ovatka s Piletickou ulicí a ulicí Na Dubech na Pouchovᆰ.
DA-33 Pᖐelo០ka Kydlinovské ulice

Pᖐelo០ka Kydlinovské ulice zaაíná v kᖐi០ovatce stávající Kydlinovské ulice a ulice B. 
Martinᛰ na Jateაním plácku a pokraაuje pᖐibli០nᆰ v trase ulice U Fotochemy, 
nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 020, do stávající trasy se napojuje na ji០ním okraji 
Plácek. Souაástí pᖐelo០ky jsou vᘐechny související objekty, zejména kᖐi០ovatky 
s napojením na místní komunikace, technická infrastruktura a související in០enýrské 
sítᆰ.

DA-33.1 Kᖐi០ovatka – nová kᖐi០ovatka v prostoru Jateაního plácku.
DA-33.2 Kᖐi០ovatka s místní komunikací – pᖐíjezdem k Vozovému depu ჀD. 
DA-34 Spojka Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem

Nová spojka vyu០ívá v Pláckách აásteაnᆰ stávající Kydlinovskou ulici (v délce cca 0,220 
km), ze které se v novᆰ navr០ené kᖐi០ovatce severnᆰ od zástavby odklání na západ, 
nadjezdem kᖐí០í ០elezniაní traᙐ ა. 031 Hradec Králové – Jaromᆰᖐ a na východní stranᆰ 
Plotiᘐᙐ nad Labem se napojuje do Pᖐedmᆰᖐické ulice. 
Stávající Pᖐedmᆰᖐická ulice se v místᆰ pᖐejezdu pᖐes ០eleznici pᖐeruᘐí. Souაástí nové 
spojky jsou vᘐechny související objekty, zejména technická infrastruktura a související 
in០enýrské sítᆰ.  

DA-34.1 Kᖐi០ovatka nové spojky Plácky – Plotiᘐtᆰ nad Labem s Kydlinovskou 
ulicí na severním okraji Plácek.

DA-35 Propojení I/37 a  III/29810 
Propojení je pokraაováním ji០ní spojky, zaაátek úseku je v MÚK se stávající silnicí I/37 
na Raᘐínovᆰ tᖐídᆰ (DA-03.4), konec v napojení na silnici III/298 10 (Zborovskou ulici) na 
západním okraji Tᖐebᘐe (DA-13.5). Souაástí propojení je výstavba vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.
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DA-36 Beneᘐova tᖐída
Dostavba severní აásti Beneᘐovy tᖐídy s poაátkem v kᖐi០ovatce s Domeაkovou ulicí a 
napojením na Zborovskou ulici (silnici III/298 10).
ᘀíᖐkové uspoᖐádání podle koncepce regenerace stávající Beneᘐovy tᖐídy, dvoupruhové 
uspoᖐádání s podélnými parkovacími pruhy a soubᆰ០nými cyklistickými pruhy a chodníky 
mimo hlavní dopravní prostor. Souაástí dostavby jsou vᘐechny související objekty, 
zejména technická infrastruktura a související in០enýrské sítᆰ.

DA-36.1 Kᖐi០ovatka Beneᘐovy tᖐídy a Domeაkovy ulice.
DA-37 Dvorská ulice

ᘀíᖐková úprava stávající Dvorské ulice v úseku od pᖐipojení Nové Pálenecké ulice po 
stávající silnici I/11 s doplnᆰním soubᆰ០ných pruhᛰ pro podélné parkování, cyklisty a 
chodníkᛰ vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a 
in០enýrských sítí. 

DA-38 Klacovská ulice
Smᆰrová a ᘐíᖐková úprava nevyhovující místní komunikace s provozem MHD na silnici 
kategorie S 7,5/60 v úseku mezi Svobodnými Dvory a Chaloupkami  vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ. 

DA-39 Silnice Vᘐestary – Hradec Králové
Doprovodná dvoupruhová silnice k rychlostní silnici R35 Hoᖐice – Hradec Králové vedená 
v soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 041 Hradec Králové – Jiაín. Na komunikaაní systém 
mᆰsta se pᖐipojuje v okru០ní kᖐi០ovatkou u ჀKD (DA-02.1).  Souაástí doprovodné silnice 
jsou vᘐechny související objekty, zejména technická infrastruktura a související 
in០enýrské sítᆰ.

DA-40 Pálenecká ulice
Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající Pálenecké ulice s jednostranným podélným 
parkovacím pruhem a jednostranným chodníkem  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, 
zejména technické infrastruktury a in០enýrských sítí.

DA-40.1 Kᖐi០ovatka Pálenecké ulice a Pra០ské tᖐídy v Kuklenách.
DA-41 MK Nová Pálenecká - Dvorská 

MK zajiᘐᙐuje dopravní napojení rozvojové plochy ve Svobodných Dvorech na Dvorskou, 
Novou Páleneckou a stávající Páleneckou ulici.  Souაástí dvoupruhové komunikace 
délky cca 0,800 km s podélnými parkovacími pruhy a soubᆰ០nými chodníky jsou vᘐechny 
související objekty, zejména technická infrastruktura a in០enýrské sítᆰ.  

DA-41.1 Kᖐi០ovatka MK Nová Pálenecká - Dvorská v napojení na Dvorskou ulici.
DA-42 Spojka Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené 

Propojení stávající Pra០ské tᖐídy a Nové Zelené v délce cca 0,150 km nahrazující 
pᖐeruᘐení stávající Pra០ské tᖐídy pᖐed veᖐejným prostranstvím západnᆰ od Kuklenského 
podjezdu vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a 
in០enýrských sítí.  

DA-43 Spojka Faráᖐství – nákupní zóna Hradubická
Spojka zaაíná v kᖐi០ovatce Jungmanovy a Medkovy ulice a je pokraაováním 
Jungmannovy ulice, v prostoru pᖐed kᖐi០ovatkou ji០ní spojky s I/37 se stáაí k ០elezniაní 
trati ა. 031, ji០ní spojku podchází pod nadjezdem nad ០elezniაní tratí a napojuje se na 
stávající obvodovou úაelovou komunikaci nákupní zóny.  Souაástí spojky je výstavba 
vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.  

DA-44 Piletická ulice ve Vᆰkoᘐích
Úpravy úseku Piletické ulice mezi „letiᘐtním bulvárem“ a Velkou ulicí na Pouchovᆰ 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí. Stávající ulice se rozᘐíᖐí o pruhy pro podélné parkování, cyklistické 
pruhy a chodníky s pásy zelenᆰ.

DA-45 Silniაní spojka Slatina – Svinárky
Smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace na kategorii S 7,5/60 se 
samostatným pruhem pro spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.
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DA-46 Propojení Hradecká – Zborovská – Fakultní nemocnice
Obslu០ná komunikace vedená v úseku mezi Hradeckou a Zborovskou ulicí severnᆰ od 
Tᖐebeᘐského písníku, Zborovskou ulici kᖐí០í v prostoru odboაky vedlejᘐího (zadního) 
vjezdu do Fakultní nemocnice (DA-13.3) a konაí pᖐed vjezdem do nemocnice. Souაástí 
propojení je výstavba vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a 
souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-46.1 Kᖐi០ovatka na Hradecké ulici s novým zapojením Domeაkovy ulice.
DA-47 Pᖐipojení Fakultní nemocnice

Nové pᖐipojení Fakultní nemocnice z okru០ní kᖐi០ovatky na III/298 10 u Záchranné 
slu០by (DA-13.1) vაetnᆰ kᖐi០ovatky pᖐed vjezdem do FN a vᘐech souvisejících objektᛰ, 
zejména technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-47.1 Kᖐi០ovatka – okru០ní kᖐi០ovatka pᖐed hlavním vjezdem do Fakultní 
nemocnice s napojením zastávek MHD a hromadných gará០í (DK-01).

DA-48 Tᖐída ჀSA v úseku mezi Diviᘐovou a Mosteckou ulicí
Stavební úpravy celého uliაního prostoru s novým uspoᖐádáním pᖐestupního uzlu MHD 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické infrastruktury a souvisejících 
in០enýrských sítí.

DA-49 Prodlou០ení Zemᆰdᆰlské ulice do soubᆰhu s ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové –
Týniᘐtᆰ nad Orlicí po místní komunikaci Kociánovice a v její trase napojení na stávající 
silnici I/11 (bratᖐí ᘀtefanᛰ)  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména technické 
infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.

DA-50 Spojka silnice I/11 – Podhᛰrská ulice
Propojení ve Svinárkách navazující na propojení mezi (severní tangentou) a stávající 
silnicí I/11 (DA-09 a DA-10) vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.   

DA-51 Pᖐelo០ka Machkovy ulice
Pᖐelo០ka აásti Machkovy ulice v Tᖐebᘐi, vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
souvisejících in០enýrských sítí, ve vazbᆰ na navr០ené pᖐestavbové území areálu Fomei 
se zapojením do kᖐi០ovatky se Zborovskou a ᘀtefánikovou ulicí 
(DA-13.6).
Zaაátek pᖐelo០ky je v kᖐi០ovatce Machkovy ulice a ulice K Labi.

DA-52 Kᖐi០ovatka Fortna (Komenského – Ignáta Hermanna)
Pᖐestavba kᖐi០ovatky s usmᆰrnᆰním jízdních pruhᛰ a doplnᆰním vedení cyklistických 
pruhᛰ, pᖐechodᛰ pro chodce a zapojením do systému ᖐízených kᖐi០ovatek SSZ, vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména souvisejících in០enýrských sítí.

DA-53 Kᖐi០ovatka U Soudu (Ⴠs. armády, Mýtská, U Kavalíru, Nezvalova)
Pᖐestavba tvarovᆰ nevhodné kᖐi០ovatky vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména 
technické infrastruktury a in០enýrských sítí. 

DA-54 Kᖐi០ovatka Brnᆰnská  - pᖐestavba kᖐi០ovatky na II. Mᆰstském okruhu pro zvýᘐení 
kapacity a zlepᘐení prostupnosti pro pᆰᘐí a cyklisty vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-55 Okru០ní kᖐi០ovatka I/11 a Dvorské ulice 
Pᖐestavba kᖐi០ovatky vაetnᆰ navazujících úsekᛰ Dvorské ulice s doplnᆰním 
bezpeაnostních prvkᛰ pro pᆰᘐí a cyklisty vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-56 Kᖐi០ovatka tᖐídy Karla IV., Prᛰmyslové a Havlíაkovy ulice
Pᖐestavba kᖐi០ovatky ve vazbᆰ na regeneraci uliაního prostoru tᖐídy Karla IV vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména in០enýrských sítí.  

DA-57 Kᖐi០ovatka tᖐídy Karla IV., Smetanova a Tylova nábᖐe០í 
Pᖐestavba kᖐi០ovatky s usmᆰrnᆰním dopravních proudᛰ a vlo០ením cyklistických pruhᛰ 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ, zejména in០enýrských sítí.  

DA-58 Kᖐi០ovatka u Husa - pᖐestavba tvarovᆰ nevyhovující kᖐi០ovatky ulic Na Drahách, 
Náhon a Na Obაinách  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DA-59 Kᖐi០ovatka ulic Podᆰbradova – Dykova na Jiráskovᆰ námᆰstí – pᖐestavba kᖐi០ovatky 
jako souაást nového uspoᖐádání námᆰstí vაetnᆰ  vᘐech souvisejících objektᛰ,  zejména 
technické infrastruktury a souvisejících in០enýrských sítí.  

DA-60 Kᖐi០ovatka ulic Raᘐínova tᖐída (I/37) - Veverkova
Pᖐestavba kᖐi០ovatky, doplnᆰní 4. ramene prᛰseაné kᖐi០ovatky pro napojení sportovního 
areálu na pravém bᖐehu Labe, doplnᆰní odboაovacích a pᖐipojovacích pruhᛰ na I/37.  
Souაástí pᖐestavby kᖐi០ovatky jsou prodlou០ení podchodu pro pᆰᘐí a vᘐechny související 
objekty, zejména technická infrastruktura a související in០enýrské sítᆰ.
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DA-61 Spojka Ⴠervený Dvᛰr - Pardubická - obslu០ná komunikace rozvojové zóny Temeᘐvár 
s chodníky.

DA-61.1 Kᖐi០ovatka spojky Ⴠervený Dvᛰr - Pardubická.

DA-62 Ⴠervený Dvᛰr - smᆰrové a ᘐíᖐkové úpravy stávající místní komunikace na obslu០nou 
komunikaci rozvojové zóny Temeᘐvár s podélnými parkovacími pruhy v kombinaci se 
zelení.

DA-63 Spojka Kutnohorská – Pardubická – Nová Pra០ská – dvoupruhová obslu០ná komunikace 
rozvojové zóny mezi ji០ní spojkou a Plaაicemi s parkovacími pruhy a chodníky.  

DA-63.1 Kᖐi០ovatka spojky se stávající Pardubickou ulicí.
DA-64 Kᖐi០ovatka na Pardubické ulici s pᖐipojením OC Hypernova a spojky z Nové Pra០ské 

(DA-65).

DA-65 Spojka Pardubická – Nová Pra០ská - propojení ji០ní spojky a Nové Pra០ské se 
stávajícím OC Hypernova i navr០enými rozvojovými plochami mezi ji០ní spojkou a 
Plaაicemi.
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H.4.3.3. Veᖐejná hromadná doprava

H.4.3.3.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Mᆰstskou hromadnou dopravu v Hradci Králové zajiᘐᙐuje Dopravní podnik mᆰsta Hradce Králové, a.s.

Provozováno je:

- 5 trolejbusových linek (linky 1,2,3,6,7);
- 19 autobusových linek (linky 5, 9a០ 18, 20, 22 a០ 28);
- 4 noაní linky (linky 51 a០ 54);
- 7 rychlíkových linek (linky 11R, 13R, 17R, 18R, 24R, 26R a 27R);
- 6 ᘐkolních spojᛰ (5ᘀ, 10ᘀ, 12ᘀ, 16ᘀ, 23ᘀ, 25ᘀ);
- Smluvní doprava pro Hypermarket TESCO.

Linky MHD pokrývají celé území mᆰsta s pᖐesahem za jeho hranice do okolních obcí s uzavᖐenou smlouvou 
o dopravᆰ. Provoz zajiᘐᙐuje cca 130 vozidel (z toho cca 2/3 autobusᛰ a 1/3 trolejbusᛰ), roაní pᖐepravní 
výkon MHD je cca 6 400 tis. km. Vozový park je prᛰbᆰ០nᆰ modernizován s vysokým podílem trolejbusᛰ (v r. 
2010 byla zahájena kompletní obnova vᘐech trolejbusᛰ s pᖐedpokládaným ukonაením v r. 2013).

Mᆰstská hromadná doprava sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma patᖐí území mᆰsta 
Hradec Králové, II. tarifní pásmo tvoᖐí dopravnᆰ pᖐipojené obce Vysoká nad Labem, Pᖐedmᆰᖐice nad 
Labem, Lochenice, Stᆰ០ery, Bᆰleა nad Orlicí a Divec.

V r. 2008 byl uveden do provozu Terminál hromadné dopravy, jeho výstavbou byla autobusová a 
trolejbusová doprava centralizována do jednoho místa, kam je svedena MHD, linková, regionální i dálková 
autobusová doprava.

STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY PROVOZU MHD

Dopravní problémy MHD jsou témᆰᖐ v celém rozsahu zpᛰsobeny neustále se zvyᘐující hustotou provozu 
na komunikacích a kᖐi០ovatkách s provozem MHD. Dᛰsledkem této skuteაnosti je i prodlu០ování jízdních 
dob v jízdních ᖐádech tak, aby byla v maximální mo០né míᖐe dodr០ována pᖐesnost a spolehlivost MHD. 
V souაasné dobᆰ je pᖐesnost odjezdᛰ ze zastávek v toleranci 0 a០ + 2 min. cca 86%.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM VYDIS

VYDIS je integrovaný dopravní systém, který pᛰsobí na území Pardubického a Královéhradeckého kraje. Do 
systému jsou zahrnuty mᆰstská hromadná doprava v Hradci Králové a Pardubicích a dále ០elezniაní 
dopravy v okolí tᆰchto mᆰst.

Na jízdní doklady VYDIS lze cestovat osobními a spᆰᘐnými vlaky Ⴠeských drah na tᆰchto vybraných 
០elezniაních tratích vedených Hradcem Králové:

- traᙐ 020 Chlumec n. Cidl. – Hradec Králové hl.n. – Týniᘐtᆰ n. Orlicí;
- traᙐ 031 Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. – Jaromᆰᖐ;
- traᙐ 041 Hradec Králové hl.n. – Sadová.

Dopravci zapojení do VYDIS:

- Ⴠeské dráhy, a.s.
- Dopravní podnik mᆰsta Pardubic, a.s.
- Dopravní podnik mᆰsta Hradce Králové, a.s. 
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H.4.3.3.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

CÍLE A ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE V OBLASTI MᆠSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY:

- Zvýᘐení, minimálnᆰ zachování, podílu veᖐejné hromadné dopravy v dᆰlbᆰ pᖐepravní práce.
- Zajiᘐtᆰní mo០nosti dalᘐího rozᘐiᖐování sítᆰ MHD ve vazbᆰ na navr០ený rozvoj mᆰsta a zvýᘐení míry 

integrace MHD s regionálními autobusovými linkami.
- Zlepᘐení nedostateაného zapojení ០elezniაní dopravy do systému mᆰstské a pᖐímᆰstské dopravy, 

zvýᘐení poაtu zastávek v dopravnᆰ a urbanisticky atraktivních lokalitách na stávajících tratích. 
Vytvoᖐení podmínek pro zalo០ení hybridního systému TRAM-TRAIN s mo០ností výstavby tramvajových 
radiál napojených na ០elezniაní síᙐ ve vybraných rozvojových smᆰrech.

- Zastavení prodlu០ování jízdní doby na linkách MHD, vytvoᖐení podmínek pro preferenci MHD ve 
vybraných აástech mᆰsta oproti individuální dopravᆰ.

ODᛠVODNᆠNÍ NÁVRHU ᖀEᘀENÍ

Návrh územního plánu vytváᖐí podmínky pro dalᘐí rozvoj mᆰstské hromadné dopravy. Pro zajiᘐtᆰní 
zvyᘐování podílu veᖐejné hromadné dopravy jako prevence zastavení ne០ádoucího nárᛰstu individuální 
automobilové dopravy je navr០eno doplnᆰní stávající sítᆰ MHD o nové autobusové a trolejbusové linky  a 
integrace ០elezniაní dopravy, vაetnᆰ systému tram – train. 

Ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou vyznaაeny pᖐekryvné prvky:

- traᙐ tram-train;
- trolejbusová dráha;
- terminál hromadné dopravy;
- pᖐestupní uzel hromadné dopravy;
- zastávka tram-train.
Vedení autobusových linek MHD ani regionální autobusové dopravy, zapojené do MHD, nejsou vyznaაeny. 
Pᖐedpokládá se zachování stávající sítᆰ autobusových linek s rozᘐíᖐením do tras navrhovaných komunikací 
celomᆰstského a mᆰstského významu ve vazbᆰ na potᖐeby aktuální dopravní obsluhy (napᖐ. propojení 
Jungmannovy ulice a nákupní zóny podél Raᘐínovy tᖐídy).

Navr០ené pᖐekryvné prvky koncepce mᆰstské hromadné dopravy

Kód Popis navr០ených prvkᛰ koncepce veᖐejné hromadné dopravy

DH-01 Traᙐ trolejbusové dráhy Jana Masaryka - tᖐ. Edvarda Beneᘐe -
Palachova - Milady Horákové

DH-02 Pᖐelo០ka trolejbusové dráhy v úseku Goაárova tᖐída – Nová Zelená -
Pra០ská tᖐída

DH-03 Pᖐelo០ka trolejbusové dráhy ul. Pardubická (u ji០ní spojky)

DH-04 Úprava trolejbusové dráhy ul. Sokolská (u Milety)

DH-05 Traᙐ tram-train v trase Vᆰkoᘐské radiály vაetnᆰ zastávek

DH-05.1 Zastávka tram-train Spoᖐilovská

DH-05.2 Zastávka tram-train Staré Vᆰkoᘐe

DH-05.3 Zastávka tram-train Nové Vᆰkoᘐe

DH-05.4 Zastávka tram-train Letiᘐtᆰ

DH-06 Traᙐ tram-train v trase Nové Zelené vაetnᆰ zastávek

DH-06.1 Zastávka tram-train Za ᘀkodovkou

DH-06.2 Zastávka tram-train Nová Pálenecká

DH-06.3 Zastávka tram-train Nová Zelená

DH-07 Traᙐ tram-train v trase Nové Pra០ské

DH-07.1 Zastávka tram-train Kukleny

DH-07.2 Zastávka tram-train Plaაice
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H.4.3.4. Doprava v klidu

H.4.3.4.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Dopravu v klidu ᖐeᘐí odstavné a parkovací plochy, jejich០ potᖐeba narᛰstá úmᆰrnᆰ se zvyᘐujícím se poაtem 
automobilᛰ (stupnᆰm motorizace/automobilizace) a აastᆰjᘐím pravidelným vyu០íváním individuální 
automobilové dopravy (IAD) v rámci vnitᖐních dopravních vztahᛰ mᆰsta i pro jízdy do/z okolních mᆰst a 
obcí spádového území Hradce Králové.

V dalᘐím textu bude pro „parkování“ i „odstavení“ vozidel u០íván termín „parkovací stání“.

Nároky na parkovací stání v nᆰkterých zónách mᆰsta pᖐekraაují kapacitu vhodných ploch, které jsou pro 
dané vyu០ití k dispozici. Z hlediska potᖐeby je mo០né jejich nedostatek rozdᆰlit takto:

A) zóny mᆰsta s nedostateაným poაtem parkovacích stání pro rezidenty, abonenty i návᘐtᆰvníky mᆰsta:

- centrální აást mᆰsta vymezená II. mᆰstským okruhem;
- აást Pra០ského pᖐedmᆰstí;
- აást Slezského pᖐedmᆰstí;

B) zóny mᆰsta s nedostateაným poაtem parkovacích stání pro návᘐtᆰvníky:

- okolí Fakultní nemocnice;
- oblast Terminálu hromadné dopravy a hlavního ០elezniაního nádra០í;

C) zóny mᆰsta s nedostateაným poაtem parkovacích stání zejména pro rezidenty (აásti mᆰsta 
s vícepodla០ní zástavbou):

- Moravské pᖐedmᆰstí;
- აást Labské kotliny II;
- აást Malᘐovic.

Doporuაené docházkové vzdálenosti podle ჀSN 73 6110 Projektování místních komunikací:

- krátkodobé parkování (do 2 hod): do 200 m;
- dlouhodobé parkování (nad 2 hod): do 300 m;
- odstavování: do 500 m.

Ka០dá z uvedených skupin zón vy០aduje ve vazbᆰ na jejich lokalizaci odliᘐné pᖐístupy ᖐeᘐení. 

V zónách typu A) je tᖐeba preferovat umístᆰní (výstavbu) vícepodla០ních parkovacích zaᖐízení v lokalitách 
s vyhovující docházkovou vzdáleností k hlavním cílᛰm i pro rezidenty. Jejich celková kapacita musí 
umo០nit აásteაné uvolnᆰní uliაních prostorᛰ od parkujících vozidel pro jejich jiné funkაní vyu០ití. 

V zónách typu B) je jednoznaაnou preferencí umístᆰní vícepodla០ních parkovacích zaᖐízení (parkovacích 
domᛰ) v bezprostᖐední blízkosti cíle (napᖐ. hlavní vjezd do Fakultní nemocnice) s dostateაnou rezervou 
kapacity oproti souაasnému deficitu parkovacích stání.

V zónách typu C) je tᖐeba preferovat umístᆰní parkovacích zaᖐízení (parkovací plochy i parkovací domy) 
pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na potᖐeby rezidentᛰ vაetnᆰ mo០nosti vyu០ití navazující MHD, krátká docházková 
vzdálenost není rozhodující podmínkou. 

Pᖐed zaაátkem realizace „integrovaného systému parkování“ ve vymezené აásti mᆰsta bylo v r. 2006 
odhadováno, ០e v centrální აásti mᆰsta chybí cca 3 000 parkovacích stání pro rezidenty a hosty. Podobný 
deficit parkovacích stání je na Moravském pᖐedmᆰstí (cca 3 000 stání), Na Slezském pᖐedmᆰstí (cca 2 000 –
2 500 stání).

STÁVAJÍCÍ STAV ᖀEᘀENÍ DOPRAVY V KLIDU

V souაasné dobᆰ je doprava v klidu ve mᆰstᆰ ᖐeᘐena:

- hromadnými gará០emi (parkovacími domy);
- hromadnými gará០emi v samostatných objektech nebo v objektech bydlení;
- hromadnými parkovacími plochami (i hromadnými gará០emi) v rámci obchodních zón;
- ᖐadovými gará០emi;
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- ploᘐnými parkovacími stáními;
- parkovacími stáními podél nebo na místních komunikacích;
- individuálnᆰ majiteli nemovitostí;
- integrovaným systémem parkování ve vymezené აásti mᆰsta.

Integrovaný systém parkování (ISP)

ISP je budován a provozován na základᆰ podpisu koncesní smlouvy v prosinci 2006 mezi spoleაností ISP 
Hradec Králové, a.s. a Statutárním mᆰstem Hradec Králové s platností na dobu 30 rokᛰ. Oblast ISP je 
z vᆰtᘐí აásti vymezena II. mᆰstským okruhem. Na západní stranᆰ je rozᘐíᖐena o oblast vymezenou ulicemi 
A. Dvoᖐáka, Na Okrouhlíku, Zamenhofovou ulicí, Vᘐehrdovou a Habrmanovou ulicí a ulicemi J. Purkynᆰ a 
V Lipkách. V ji០ní აásti mᆰsta je oblast ISP naopak zmenᘐena a její hranici tvoᖐí pravý bᖐeh Orlice.

HLAVNÍ CÍLE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PARKOVÁNÍ:

- regulací a zpoplatnᆰním oblasti ISP upravit chování ᖐidiაᛰ a omezit tak poაet vozidel, která do centra 
Hradce Králové vjí០dᆰjí a parkují v nᆰm;

- zachytit vozidla dnes parkující v centru mᆰsta na parkovacích plochách vnᆰ II. mᆰstského okruhu;
- zajistit regulované, cenovᆰ únosné parkování pro obyvatele zóny ISP a firmy, které v oblasti sídlí nebo 

podnikají;
- z prostᖐedkᛰ vybraných za parkování financovat výstavbu minimálnᆰ 1 000 nových parkovacích stání.
Mimo zpoplatnᆰná parkovací stání v uliაních prostorech mᆰsta jsou v rámci ISP provozovány tᖐi hromadné 
gará០e, RegioCentrum (budova Krajského úᖐadu) na tᖐídᆰ ჀSA, Katschnerka ve Wonkovᆰ ulici a v Kollárovᆰ 
ulici.

Kapacita hromadné gará០e RegioCentrum je 425 míst. Z toho je 199 parkovacích stání vymezeno pro 
Krajský úᖐad a návᘐtᆰvníky a 226 stání pro rezidenty. 

Kapacita hromadné gará០e Katschnerka je 500 stání pro rezidenty a návᘐtᆰvníky mᆰsta. 

Hromadná gará០ v Kollárovᆰ ulici s kapacitou 90 stání je urაený pouze pro rezidenty na konkrétní SPZ. 

Ve vymezené oblasti je provozováno cca 6 250 parkovacích stání.

Souhrnnᆰ lze konstatovat, ០e zprovoznᆰním systému ISP doᘐlo ke zlepᘐení podmínek pro parkování 
a odstavování vozidel v celé oblasti ISP. Naopak ke zhorᘐení stavu doᘐlo v აástech mᆰsta pᖐímo 
souvisejících s oblastí ISP jako dᛰsledek jejího zpoplatnᆰní a výᘐe ceny za parkování.

Represivní úაinek zpoplatnᆰní (výᘐe ceny) se projevil v omezení poაtu zbytných jízd do centra mᆰsta i ve 
sní០eném vyu០ívání nᆰkterých lokalit (napᖐ. Velkého námᆰstí).
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H.4.3.4.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

CÍLE A ZÁKLADNÍ PRINCIPY V OBLASTI DOPRAVY V KLIDU

- Uspokojení potᖐeby parkování a odstavování vozidel ve mᆰstᆰ v souladu se zásadami udr០itelného 
rozvoje.

- Uvolnᆰní veᖐejných prostranství (ulice a námᆰstí) centrální აásti mᆰsta od parkujících automobilᛰ.
- Vylouაení stání a parkování vozidel z jízdních pruhᛰ dopravnᆰ významných komunikací. 
- Systém záchytných parkoviᘐᙐ P + R (zaparkuj a jeჰ) na vstupu hlavních mᆰstských radiál do mᆰsta 

s vazbou na MHD.
- Vymezení lokalit pro odstavování nákladních vozidel u významných dopravních tahᛰ.
- Vymezení lokalit lokality pro parkoviᘐtᆰ P+G (zaparkuj a jdi) s vazbou na pᆰᘐí trasy.
- Stanovení stupnᆰ automobilizace pro výpoაet parkovacích stání podle ჀSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. 
- Stanovení hranice charakteru území A,B,C s ohledem na stupeᒀ úrovnᆰ jeho dostupnosti a charakter 

zástavby.

ODᛠVODNᆠNÍ NÁVRHU ᖀEᘀENÍ

Dosavadní zpᛰsob ᖐeᘐení dopravy v klidu zᛰstane zachován. 

Pᖐi návrhu nových kapacit je upᖐednostᒀována výstavba hromadných parkovacích zaᖐízení a naopak nebude 
dále uva០ována nová výstavba ᖐadových pozemních gará០í pro jejich extenzivní vyu០ívání, ploᘐnou 
nároაnost a urbanistickou nevhodnost. Mo០nost výstavby velkoploᘐných parkoviᘐᙐ bude omezena, pᖐípustná 
bude v odᛰvodnᆰných pᖐípadech v okrajových აástech mᆰsta. V novᆰ navrhovaných plochách pro bydlení a 
v pᖐestavbových územích budou parkovací stání ᖐeᘐena v souladu s ჀSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací.

Pᖐi návrhu nových parkovacích zaᖐízení je tᖐeba budovat nové kapacity nejen pro návᘐtᆰvníky pᖐísluᘐné 
zóny (lokality), ale i pro její rezidenty. Cílem nové výstavby musí být nejen zvyᘐování kapacity, které by 
následnᆰ generovalo dalᘐí nárᛰst dopravy, ale i vytváᖐení pᖐedpokladᛰ pro uvolnᆰní veᖐejných prostranství 
a uliაních prostorᛰ od parkujících vozidel. V celkovém dopravním a urbanistickém uspoᖐádání mᆰsta je 
pᖐitom nezbytné zlepᘐit podmínky pro vyu០ívání MHD a nemotorové dopravy i s vyu០itím cílených 
dopravních opatᖐení, které budou vytváᖐet tlak na omezování individuální automobilové dopravy. 

Ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou vyznaაeny pᖐekryvné prvky:

- záchytné parkoviᘐtᆰ - venkovní prostor urაený pro parkování vozidel na samostatné ploᘐe 
oddᆰlené od pozemní komunikace na hlavních pᖐíjezdech (vjezdech) do 
mᆰsta s vazbou na veᖐejnou hromadnou dopravu;

- hromadná gará០ – jedno nebo vícepodla០ní objekt, který slou០í k odstavení nebo parkování 
vozidel;

- odstavná a parkovací plocha- venkovní prostor pro parkování a odstavování vozidel na samostatné ploᘐe 
oddᆰlené od pozemní komunikace;

- hranice charakteru území - hranice (A, B, C) vymezené na území mᆰsta, které vyjadᖐují kvalitu 
obsluhy území veᖐejnou dopravou pro stanovení poაtu odstavných a  
parkovacích stání pro navrhované stavby v území.

Vymezení lokalit s potᖐebou hromadných parkovacích zaᖐízení 

Území vymezené Goაárovou tᖐídou – tᖐídou Karla IV - Stᖐeleckou ulicí

Území s výrazným pᖐesahem po០adavkᛰ na parkovací stání rezidentᛰ i návᘐtᆰvníkᛰ v centru mᆰsta. 
Pᖐibli០nᆰ 50% stání zᛰstává obsazeno vozidly rezidentᛰ.

Potᖐeba: Zajistit pro rezidenty oblasti parkovací stání mimo stávající parkoviᘐtᆰ v ulicích Mánesova, 
Klumparova a K.H. Máchy.
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Území vymezené tᖐídou Karla IV – ᘀkroupovou ul. – Tylovým nábᖐe០ím – ᘀvehlovou ul. – Ⴠelakovského 
ul.

Typická oblast mᆰstského centra s vyrovnaným pomᆰrem rezident/návᘐtᆰvník. Pᖐibli០nᆰ 35% stání zᛰstává 
obsazeno vozidly rezidentᛰ.

Potᖐeba: V docházkové vzdálenosti navýᘐit kapacity parkování pro rezidenty i pro návᘐtᆰvníky. Uvolnit 
uliაní prostory pro jiné mᆰstské funkce (cyklostezky, mᆰstskou zeleᒀ …).

Území na levém bᖐehu Labe vymezené Eliᘐაiným nábᖐe០ím – Diviᘐovou ul. – tᖐídou ჀSA – Rokycanovou 
ul. 

Území s kongescemi stání návᘐtᆰvníkᛰ, cca 30% stání zᛰstává obsazeno vozidly rezidentᛰ, témᆰᖐ plná 
saturace parkovacích stání vozidly rezidentᛰ v ulicích Palackého a Kotᆰrovy.

Potᖐeba: Navýᘐit kapacity parkovacích stání pro rezidenty i návᘐtᆰvníky v docházkové vzdálenosti 
zasahující do MPR.

Oblast Velkého námᆰstí

Území MPR, ve které dojde po pᖐipravované rekonstrukci Velkého námᆰstí (pᖐedpoklad v r. 2014-2015) 
k úbytku cca 240 parkovacích stání pro rezidenty i návᘐtᆰvníky.

Potᖐeba: Zajistit v docházkové vzdálenosti pro rezidenty i návᘐtᆰvníky mᆰsta náhradu parkovacích stání. 

Slezské Pᖐedmᆰstí

Nedostatek parkovacích stání je v აástech s vícepodla០ní zástavbou (okolí tᖐídy SNP, Gagarinovy a Severní 
ulice). Ⴠást potᖐeby odstavování vozidel je pokryta hromadnými gará០emi v okolí pᖐedmᆰstí, pᖐesto 
vᘐak dochází na stávajících parkoviᘐtích k silným kongescícm parkování vozidel rezidentᛰ a návᘐtᆰvníkᛰ. 
Celkový deficit parkovacích stání je cca 2 000 – 2 500 stání.

Potᖐeba: Zvýᘐit kapacity stávajících parkoviᘐᙐ pro vozidla návᘐtᆰvníkᛰ s აásteაnou zastupitelností pro 
odstavení vozidel rezidentᛰ v odpoledních a noაních hodinách.

Navrhnout výstavbu hromadných gará០í pro rezidenty, v prostoru ០st Slezské Pᖐedmᆰstí i s funkcí 
záchytného parkoviᘐtᆰ P+R (návaznost na MHD a ០eleznici).

Oblast Fakultní nemocnice

V oblasti se projevuje nejvyᘐᘐí nedostatek parkovacích stání pro návᘐtᆰvníky v denní dobᆰ. V pracovní dny 
vjí០dí do FN (a tedy i vyjí០dí) v prᛰmᆰru 3 500 vozidel (z toho hlavní vjezdovou vrátnicí 2 600 vozidel a 
nákladní vrátnicí 900 vozidel).

V dnech pracovního klidu ( SO a NE) vjí០dí i vyjí០dí do FN HK v prᛰmᆰru 1 000 vozidel (pouze hlavní 
vrátnice, nákladní vrátnice je o víkendu uzavᖐena).

Celkový poაet parkovacích stání uvnitᖐ hlavního areálu FN je 820 (z toho cca 550 míst vyu០ívají 
zamᆰstnanci). Vnᆰ areálu FN je 570 parkovacích míst. 

V exponovaných აasech chybí uvnitᖐ areálu minim. 200 parkovacích stání, vnᆰ areálu stojí mimo vyhrazená 
parkoviᘐtᆰ a០ 300 vozidel (pᖐedevᘐím v ji០ní აásti podél Labe).

Potᖐeba: Zvýᘐit stávající kapacity parkoviᘐᙐ výstavbou hromadných gará០í v blízkosti hlavního vjezdu do FN 
s kapacitou nejménᆰ 600 – 700 parkovacích stání, zruᘐit parkovaní na levém bᖐehu Labe.

Oblast Terminálu hromadné dopravy a Riegrova námᆰstí (hlavního ០elezniაního nádra០í)

Centrální oblast mᆰsta s nedostateაným poაtem parkovacích stání pro rezidenty i návᘐtᆰvníky mᆰsta, 
jejich០ podíl na celkovém poაtu parkujících vozidel je cca 90%. Zcela chybí kapacity pro cestující 
vyu០ívající ០elezniაní a dálkovou autobusovou dopravu, kteᖐí pᖐijí០dᆰjí osobními automobily z území s ni០ᘐí 
kvalitou dopravní obsluhy hromadnou dopravou.

Potᖐeba: Výstavba hromadných gará០í zejména pro návᘐtᆰvníky a pro pravidelné cestující v systému P+R ve 
smyslu návazné ០elezniაní a dálkové autobusové dopravy.
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Zajistit v rámci výstavby OC Aupark výstavbu parkovacích stání pro rezidenty a návᘐtᆰvníky mᆰsta mimo 
návᘐtᆰvníky OC. 

Moravské Pᖐedmᆰstí 

Zóna vícepodla០ní obytné zástavby s nedostateაným poაtem parkovacích stání pro rezidenty, kteᖐí tak i 
აásteაnᆰ vyu០ívají kapacity parkoviᘐᙐ obchodních center. Deficit cca 3 000 parkovacích stání.

Potᖐeba: Výstavba hromadných gará០í pro rezidenty v docházkových vzdálenostech do 500 m a 
optimalizace parkování na místních komunikacích. Pᖐi návrhu umístᆰní hromadných gará០í zohlednit 
regeneraci Beneᘐovy tᖐídy.

Labská kotlina II 

Území vyu០ívané pᖐibli០nᆰ rovnomᆰrnᆰ pro parkování rezidentᛰ i návᘐtᆰvníkᛰ mᆰsta je svou polohou 
vhodné i pro umístᆰní parkoviᘐtᆰ P+R na hlavní radiále Hradec Králové - Pardubice (silnici I/37) s pᖐímou 
vazbou na MHD. Souაasný deficit stání je ovlivnᆰn sousedící zpoplatnᆰnou zónou ISP.

Potᖐeba: Výstavba kapacitního parkoviᘐtᆰ P+R s pᖐímou vazbou na MHD, აást kapacity vyu០ít i pro 
parkování rezidentᛰ (cca 100 stání) a výstavba hromadných gará០í pro rezidenty.

Zóna Aldis  

Potᖐeba cca + 220 stání bude ᖐeᘐena v souladu se schváleným regulaაním plánem zóny, v docházkové 
vzdálenosti jsou umístᆰny navrhované hromadné gará០e Gayerova kasárna a v Prᛰmyslové ulici.

Návrh ᖐeᘐení dopravy v klidu v novᆰ navrhovaných plochách pro bydlení a v pᖐestavbových územích

Parkovací a odstavná stání budou navrhována v souladu s ჀSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
s dᛰsledným dodr០ováním základního principu, ០e vypoაtenou potᖐebu parkovacích stání je investor stavby 
povinen zajistit mimo prostor místní komunikace na vlastním pozemku v souladu s vyhláᘐkou ა. 502/2000 
Sb. o obecných technických po០adavcích na výstavbu.

Vᘐechny stavby na území mᆰsta, které jsou zdrojem a cílem dopravy musí být vybaveny normovým poაtem 
odstavných a parkovacích stání.

Potᖐebný poაet stání bude v០dy stanoven na základᆰ detailního výpoაtu podle ჀSN 73 6110 (vაetnᆰ vᘐech 
aktuálních zmᆰn) pro stupeᒀ automobilizace 1 : 1,67 (tj. 600 vozidel na 1 000 obyvatel).  

Souაinitel redukce poაtu stání se urაí podle stupnᆰ úrovnᆰ dostupnosti, který je graficky vyznaაen ve 
výkresu A.2.4  Koncepce dopravní infrastruktury, podle charakteru území mᆰsta na skupiny: 

- Skupina A  – stavby s nadmᆰstským významem na hranici souvislé zástavby, nízká kvalita obsluhy 
veᖐejnou dopravou.

- Skupina B  -stavby celomᆰstského i nadmᆰstského významu uvnitᖐ zastavᆰného území mᆰsta, mimo 
jeho centrum (mimo historické jádro, MPR apod.), dobrá kvalita obsluhy území veᖐejnou dopravou.

- Skupina C  -stavby v centru mᆰsta, v historickém jádru, v MPR, velmi dobrá kvalita obsluhy území 
veᖐejnou dopravou.

Záchytná parkoviᘐtᆰ P+R na vstupu hlavních mᆰstských radiál do mᆰsta s vazbou na MHD

Návrh umístᆰní záchytných parkoviᘐᙐ P+R (zaparkuj a jeჰ) ve vazbᆰ na hlavní radiály:

Ji០ní smᆰr - Raᘐínova tᖐída: silnice I/37 ze smᆰru od Pardubic + D11 a R35

Záchytné parkoviᘐtᆰ v Jungmannovᆰ ulici s vazbou na autobusové linky MHD.

Jihozápadní a západní smᆰr – Nová Pra០ská: MK s vazbou na MÚK Kukleny dálnice D11 a ji០ní spojku 
(pᖐelo០ku silnice I/37)

Výstavba nového záchytného parkoviᘐtᆰ není navrhována. V pᖐípadᆰ potᖐeby je mo០né vyu០ít kapacitnᆰ 
pᖐedimenzované parkoviᘐtᆰ OC Hypernova v Plaაicích nebo jeho აást pᖐestavᆰt na vícepodla០ní hromadné 
gará០e. Návaznost MHD (trolejbusové linky) je zajiᘐtᆰna.
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Severozápadní a severní smᆰr – Koutníkova ulice: silnice I/33 a I/35 s vazbou na dálnici D11 a 
rychlostní silnici R35

Záchytné parkoviᘐtᆰ pro osobní automobily P+R a plocha pro odstavování nákladních automobilᛰ jsou 
navr០eny v prostoru pᖐed bývalým výrobním areálem ჀKD podél stávající silnice I/33, vazba na zastávku 
TRAM TRAIN na trati Hradec Králové – Vᘐestary a pᖐípadnᆰ na novᆰ zᖐízenou autobusovou linku MHD.

Severní smᆰr – Letiᘐtᆰ: silnice III/29912 s vazbou na pᖐelo០ku silnice I/11 (severní tangentu)

Parkovací plochy v prostoru pᖐed letiᘐtᆰm je v pᖐípadᆰ potᖐeby vyu០ít i jako záchytné parkoviᘐtᆰ P+R. 
Návaznost MHD je zajiᘐtᆰna navr០eným systémem TRAM TRAIN.

Severovýchodní smᆰr – Nová Kladská:  silnice II/308

Funkci záchytného parkoviᘐtᆰ pro osobní automobily P+R bude plnit parkovací plocha (parkovací dᛰm) –
Slezské Pᖐedmᆰstí ០st, navr០ená pro rezidenty i návᘐtᆰvníky mᆰsta. Návaznost MHD a ០eleznice je 
zajiᘐtᆰna.

Východní smᆰr – Bratᖐí ᘀtefanᛰ:  silnice I/11

Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R pro osobní i nákladní automobily je navr០eno v prostoru mezi ០elezniაní tratí a 
stávající silnicí I/11 v návaznosti na kᖐi០ovatku severní tangenty (propojení severní tangenty a stávající 
silnice I/11). Návaznost MHD je zajiᘐtᆰna stávajícími autobusovými linkami a systémem TRAM TRAIN.

Jihovýchodní smᆰr – Brnᆰnská tᖐída:  silnice I/35

Výstavba záchytného parkoviᘐtᆰ P+R není uva០ována.

Ji០ní smᆰr – Zborovská ulice:  silnice II/29810 ze smᆰru od Vysoké nad Labem a Pardubic

Funkci záchytného parkoviᘐtᆰ pro osobní automobily P+R bude plnit vícepodla០ní hromadné gará០e 
Zborovská (Tᖐebeᘐ) navr០ený pro rezidenty i návᘐtᆰvníky mᆰsta. Návaznost MHD je zajiᘐtᆰna.

Záchytná parkoviᘐtᆰ P+G s vazbou na pᆰᘐí trasy 

Mimo navr០ené nové hromadné gará០e ve vyhovujících docházkových vzdálenostech v centru mᆰsta je 
navr០eno vyu០ití nádvoᖐí ័i០kových kasáren v historické აásti mᆰsta s kapacitou cca 600 parkovacích stání 
mj. i jako náhrada za úbytek parkovacích stání na Velkém námᆰstí.

Mimo krátké docházkové vzdálenosti je mo០né vyu០ít i MHD (autobusové a trolejbusové linky).

Poznámka: Mimo letní období bude v systému P+R nebo P+G vyu០íváno stávající parkoviᘐtᆰ pᖐed 
koupaliᘐtᆰm v Malᘐovicích.
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Navr០ené prvky dopravy v klidu

Kód  Popis navr០ených pᖐekryvných prvkᛰ dopravy v klidu
Orientaაní 
kapacita

(poაet stání)
DK-01 Hromadná gará០ - Fakultní nemocnice 600

DK-02 Hromadná gará០ – Univerzita HK 300

DK-03 Hromadná gará០ (parkovací plocha) – ័i០kova kasárna 500

DK-04 Hromadná gará០ - Gayerova kasárna 450

DK-05 Hromadná gará០ – Prᛰmyslová ulice 600

DK-06 Hromadná gará០ - Nádra០ní ulice 200

DK-07 Hromadná gará០ – OC AUPARK (zvýᘐená kapacita stání pro 
rezidenty a návᘐtᆰvníky mimo OC)

1230

DK-08 Hromadná gará០ - tᖐ. Edvarda Beneᘐe x ulice Jana 
Masaryka 

300

DK-09 Hromadná gará០ – Brnᆰnská x Pod Zámeაkem I, výjezd 
pᖐes Jana Masaryka

550

DK-10 Hromadná gará០ – Palachova x Pod Zámeაkem II, výjezd 
pᖐes ulici Pod Zámeაkem

450

DK-11 Hromadná gará០ - Tᖐ. Edvarda Beneᘐe x Durychova ulice 300

DK-12 Hromadná gará០ – Exnarova 200

DK-13 Hromadná gará០ (s funkcí záchytného parkoviᘐtᆰ ze 
smᆰru II I/29810) – Zborovská 

300

DK-14 Hromadná gará០ – Slezské pᖐedmᆰstí Severní 250

DK-15 Parkovací plocha (Hromadná gará០) – Slezské pᖐedmᆰstí 
០st (s funkcí záchytného parkoviᘐtᆰ ze smᆰru II/308) 

200

DK-16 Hromadná gará០ – Slezské pᖐedmᆰstí Ji០ní ulice 
(pᖐestavba აásti stávajícího parkoviᘐtᆰ – zvýᘐení kapacity 
o 350 stání)

350

DK-17 Hromadná gará០ Jungmannova 250

DK-18 Hromadná gará០ Mánesova 130

DK-19 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R Jungmannova x Na Rybárnᆰ 
(zvýᘐení kapacity v pᖐípadᆰ dostavby hromadných gará០í 
na აásti parkoviᘐtᆰ)

500

DK-20 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R (+ odstavné parkoviᘐtᆰ pro 
kamiony) – Plotiᘐtᆰ 

300

DK-21 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R – Nová Zelená 300

DK-22 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R – Svinárky 200

DK-23 Záchytné parkoviᘐtᆰ P+R Plaაice – Hypernova 300

DK-24 Odstavná a parkovací plocha letiᘐtᆰ 300

Poაet stání celkem: 9 060
 z toho: v hromadných gará០ích 7 205

parkoviᘐtᆰ a odstavné plochy 1 855
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Schéma prvkᛰ dopravy v klidu
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H.4.3.5. Pᆰᘐí doprava (prostupnost mᆰsta - území)

H.4.3.5.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Cílem ᖐeᘐení koncepce pᆰᘐí dopravy je:

- Pᆰᘐí dostupnost ka០dodenních cílᛰ (centrum mᆰsta a jeho subcentra se soustᖐedᆰnou vybaveností, 
ᘐkoly, úᖐady, apod.);

- Pᆰᘐí dostupnost rekreaაního zázemí;
- Pᖐekonání liniových a ploᘐných barier (vodních tokᛰ, dopravních staveb).

H.4.3.5.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pᆰᘐí prostupnosti územím (mᆰstem) se vymezují zejména pᖐekryvné plochy 
veᖐejných prostranství (PV). Ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou vyznaაeny 
pᖐekryvné prvky:

- významné pᆰᘐí propojení;
- významná lávka.
V následném popisu jsou uvedeny navrhované významné trasy pᆰᘐí dopravy s uvedením prvkᛰ k pᖐekonání 
liniových barier a აásti uliაních prostorᛰ s navrhovanou zmᆰnou jejich funkაního vyu០ívání. 

Tᖐída Ⴠeskoslovenské armády, úsek mezi ulicemi Diviᘐova – Mostecká

Dotაený úsek tᖐídy ჀSA v prostoru pᖐed Adalem a Ⴠeskou spoᖐitelnou je po terminálu integrované dopravy 
a Riegrovᆰ námᆰstí v pᖐednádra០í nedᛰle០itᆰjᘐím pᖐestupním uzlem MHD ve mᆰstᆰ, tj. i významným 
zdrojem a cílem pᆰᘐí dopravy. Stávající uliაní prostor s nevhodným uspoᖐádáním zastávek MHD, pᖐechodᛰ 
pro chodce a s vyústᆰním automobilové dopravy z Velkého námᆰstí (ul. V Kopeაku) je dopravní závadou.

Ve vazbᆰ na koncepci rekonstrukce Velkého námᆰstí, vაetnᆰ úpravy dopravního re០imu, je navr០eno 
omezení individuální automobilové dopravy v úseku mezi Diviᘐovou a Mosteckou ulicí. Dotაeným úsekem 
budou projí០dᆰt pouze vozidla  IAD pᖐijí០dᆰjící z Velkého námᆰstí. 

Výrazným sní០ením automobilové dopravy dojde ke zklidnᆰní celého uliაního prostoru a umo០ní jeho 
pᖐestavbu s preferencí ploch pro zastávky MHD, cyklisty a pᆰᘐí. 

Stavební úpravy spoაívají ve zmᆰnᆰ uspoᖐádání pᖐestupního uzlu MHD, výstavbᆰ cyklistických pruhᛰ a 
nového uspoᖐádání pᖐechodᛰ pro chodce. 

Propojení tᖐídy Karla IV – Aldis (ᘀkroupova ulice - lávka pᖐes Labe – Collinova ulice)

Pᆰᘐí a cyklistické propojení centra mᆰsta (Baᙐkovo námᆰstí) a zóny Aldis s novou lávkou pᖐes Labe pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích. Zmᆰna pᖐíაného uspoᖐádání ᘀkroupovy ulice, s omezením parkovacích 
stání, umo០ní zᖐídit v soubᆰhu s chodníky pruhy pro cyklisty.

Propojení ᖀíაní ulice – Piletický potok

Propojení prodlou០ené ᖀíაní ulice na pravém bᖐehu Labe a prostoru u zaústᆰní Piletického potoka na 
levém bᖐehu Labe s lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty.

Propojení Drtinova ulice – Terminál hromadné dopravy

Propojení veᖐejného prostoru v kᖐi០ovatce nové ulice Za ᘀkodovkou, Dvorská a Drtinova s terminálem 
hromadné dopravy (Sladkovského ulicí) s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes severní zhlaví ០st Hradec 
Králové hlavní nádra០í.

Propojení ulice Za ᘀkodovkou – Riegrovo námᆰstí

Propojení nového mᆰstského bulváru, nové ulice Za ᘀkodovkou, s pᖐednádra០ím prostorem s novou lávkou 
pro pᆰᘐí pᖐes ji០ní აást kolejiᘐtᆰ ០st Hradec Králové hlavní nádra០í, s vyústᆰním mezi budovami ០elezniაní 
stanice a hlavní poᘐty.



ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1 251

Propojení Moravského pᖐedmᆰstí a ᘐkolského areálu u II. mᆰstského okruhu

Propojení tᖐídy Edvarda Beneᘐe z kᖐi០ovatky s Domeაkovou ulicí a ᘐkolského areálu na vnitᖐní stranᆰ II. MO 
(ulice akademika Heyrovského a 17. listopadu) s lávkou pᖐes II. MO (Sokolskou ulici). Napojení na 
dokonაenou páteᖐní trasu s lávkou pᖐes Orlici na Hradecké ulici.

Pᆰᘐí propojení Fakultní nemocnice – kᖐi០ovatka Mileta

Pᆰᘐí propojení mezi hlavní vrátnicí (hlavním vstupem) do Fakultní nemocnice a kᖐi០ovatkou Mileta.

Pᆰᘐí propojení Fakultní nemocnice – Beneᘐova tᖐída

Pᆰᘐí propojení mezi hlavní vrátnicí (hlavním vstupem) do Fakultní nemocnice, kᖐi០ovatkou u Záchranné 
slu០by na Tᖐebeᘐské radiále (Zborovské ulici) a severní აástí tᖐídy Edvarda Beneᘐe.

Propojení Slezské pᖐedmᆰstí - skladiᘐtní oblast Pouchov

Propojení Severní ulice na Slezském pᖐedmᆰstí a Dᖐevaᖐské ulice na Pouchovᆰ s podchodem pro pᆰᘐí a 
cyklisty pod ០elezniაní tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí.

Pᆰᘐí propojení pᖐes Orlici

Pᆰᘐí propojení je souაástí cyklistické trasy mezi ulicí Bratᖐí ᘀtefanᛰ a systémem cyklokomunikací 
v prostoru mezi Malᘐovicemi a Malᘐovou Lhotou s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici.

Pᆰᘐí propojení pᖐes Staré Labe

Pᆰᘐí propojení je souაástí cyklistické trasy Hradec Králové  - Kunᆰtická hora vedené podél levého bᖐehu 
Labe s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Staré Labe (slepé rameno Labe).

Pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na Orlici

Pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na levém i pravém bᖐehu Orlice v Malᘐovicích s novou lávkou 
pᖐes Orlici ᘐíᖐky vyhovující pro spoleაný provoz pᆰᘐích a cyklistᛰ.

Pᆰᘐí propojení pᖐes slepé rameno Orlice (na Stᖐíbrném potoku)

Pᆰᘐí propojení je souაástí cyklistické trasy vedené podél levého bᖐehu Orlice mezi Malᘐovou Lhotou a 
Svinarami s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes slepé rameno Orlice v Malᘐovᆰ Lhotᆰ.

Propojení ul. Jiᖐího Purkynᆰ - Pra០ská tᖐída

Propojení pro pᆰᘐí a cyklisty Pra០ského pᖐedmᆰstí (z kᖐi០ovatky ulic Jiᖐího Purkynᆰ a Prokopa Holého) a 
veᖐejného prostoru za Kuklenským podjezdem s podchodem pod ០elezniაními tratᆰmi ა. 020 a ა. 031. Do 
podchodu bude mezi obᆰma tratᆰmi svedena cyklostezka (stávající pᖐejezd tratᆰ ა. 31 Honkova – Prokopa 
Holého bude zruᘐen).

Pᆰᘐí propojení parkoviᘐtᆰ – Biᖐiაka

Pᆰᘐí propojení stávajícího odstavného parkoviᘐtᆰ se sportovním areálem na bᖐehu Biᖐiაky na rozhraní 
zástavby a lesa. Odstavné parkoviᘐtᆰ nákladních automobilᛰ bude vyhrazeno pouze pro osobní automobily.

Podchod pro pᆰᘐí pod Stᖐeleckou ulicí

Dostavba 4. ramene stávajícího podchodu pod Stᖐeleckou ulicí vაetnᆰ bezbariérového pᖐipojení prostoru 
tᖐídy Karla IV. ze smᆰru od Centrálu.
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NAVR័ENÉ PRVKY KONCEPCE PᆠᘀÍ DOPRAVY

Kód Popis navr០ených pᖐekryvných prvkᛰ koncepce pᆰᘐí dopravy 
DP-01 Tᖐída Ⴠeskoslovenské armády, úsek mezi ulicemi Diviᘐova – Mostecká

Stavební úpravy uspoᖐádání pᖐestupního uzlu MHD vაetnᆰ výstavby cyklistických pruhᛰ a 
nového uspoᖐádání pᖐechodᛰ pro chodce. 

DP-02 Propojení tᖐídy Karla IV – Aldis
Pᆰᘐí a cyklistické propojení centra mᆰsta a zóny Aldis s novou lávkou pᖐes Labe pro 
spoleაný provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DP-02.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Labe
DP-03 Propojení ᖀíაní ulice – Piletický potok

Pᆰᘐí a cyklistické propojení prodlou០ené ᖀíაní ulice na pravém bᖐehu Labe a prostoru 
zaústᆰní Piletického potoka na levém bᖐehu Labe s novou lávkou pro spoleაný 
provoz cyklistᛰ a pᆰᘐích vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-03.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Labe.
DP-04 Propojení Drtinova ulice – Terminál hromadné dopravy

Propojení s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes severní zhlaví ០st Hradec Králové hlavní 
nádra០í  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-04.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes ០st Hradec Králové hlavní nádra០í – sever.
DP-05 Propojení ulice Za ᘀkodovkou – Riegrovo námᆰstí

Propojení s novou lávkou pro pᆰᘐí pᖐes ji០ní აást kolejiᘐtᆰ ០st Hradec Králové hlavní nádra០í 
s vyústᆰním mezi budovami ០elezniაní stanice a poᘐty  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-05.1 Lávka pro pᆰᘐí pᖐes ji០ní აást ០st Hradec Králové hlavní nádra០í.
DP-06 Propojení Moravského pᖐedmᆰstí a ᘐkolského areálu u II. MO

Pᆰᘐí a cyklistické propojení tᖐídy Edvarda Beneᘐe a ᘐkolského areálu na vnitᖐní stranᆰ II. MO 
s lávkou pᖐes Sokolskou ulici  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ. 

DP-06.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes I/31 – Sokolskou ulici.
DP-07 Pᆰᘐí propojení Fakultní nemocnice – kᖐi០ovatka Mileta

Pᆰᘐí propojení mezi hlavním vstupem do Fakultní nemocnice a kᖐi០ovatkou Mileta  vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-08 Pᆰᘐí propojení Fakultní nemocnice – Beneᘐova tᖐída
Pᆰᘐí propojení mezi hlavním vstupem do Fakultní nemocnice a severní აástí tᖐídy Edvarda 
Beneᘐe  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-09 Propojení Slezské pᖐedmᆰstí - skladiᘐtní oblast Pouchov
Pᆰᘐí a cyklistické propojení Severní ulice a Dᖐevaᖐské ulice s podchodem pod ០elezniაní 
tratí ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-10 Pᆰᘐí propojení pᖐes Orlici
Pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy mezi ulicí Bratᖐí ᘀtefanᛰ a systémem 
cyklokomunikací v prostoru mezi Malᘐovicemi a Malᘐovou Lhotou (DS-01) s novou lávkou pro 
pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-10.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Orlici.
DP-11 Pᆰᘐí propojení pᖐes Staré Labe

Pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy Hradec Králové - Kunᆰtická hora na levém 
bᖐehu Labe (DS-01) s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Staré Labe  vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ.

DP-11.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes Staré Labe.
DP-12 Pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na Orlici

Pᆰᘐí propojení mezi sportovními areály na levém i pravém bᖐehu Orlice v Malᘐovicích 
s novou lávkou pᖐes Orlici  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-12.1 Lávka pro pᆰᘐí pᖐes Orlici.
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DP-13 Pᆰᘐí propojení pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku
Pᆰᘐí propojení jako souაást cyklistické trasy vedené podél levého bᖐehu Orlice mezi 
Malᘐovou Lhotou a Svinary (DS-01) s novou lávkou pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes slepé rameno 
Orlice  vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-13.1 Lávka pro pᆰᘐí a cyklisty pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku.
DP-14 Propojení ul. Jiᖐího Purkynᆰ - Pra០ská tᖐída

Propojení pro pᆰᘐí a cyklisty s podchodem pod ០elezniაními tratᆰmi ა. 020 a ა. 031.
DP-15 Pᆰᘐí propojení parkoviᘐtᆰ – Biᖐiაka

Propojení stávajícího parkoviᘐtᆰ osobních automobilᛰ s areálem rybníka Biᖐiაka vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.

DP-16 Podchod pro pᆰᘐí pod Stᖐeleckou ulicí Dostavba 4. ramene stávajícího podchodu vაetnᆰ 
vᘐech souvisejících objektᛰ.
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Schéma významné pᆰᘐí dopravy
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H.4.3.6. Cyklistická doprava

H.4.3.6.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Mᆰsto Hradec Králové patᖐí dlouhodobᆰ v oblasti cyklistické dopravy k nejvýznamnᆰjᘐím v Ⴠeské republice. 
Vzhledem k pᖐíznivým terénním a klimatickým podmínkám je cyklistická doprava silným konkurentem 
ostatním druhᛰm dopravy. Na území mᆰsta je v souაasné dobᆰ vedeno celkem více ne០ 60 km cyklistických 
komunikací. Zpᛰsob vedení a organizace cyklistické dopravy v Hradci Králové pᖐímo navazuje na radiálnᆰ 
okru០ní dopravní systém mᆰsta urაený I. a II. mᆰstským okruhem, který je témᆰᖐ po celé délce a obou 
stranách doplnᆰn cyklistickou komunikací. Spolu s nejdᛰle០itᆰjᘐími radiálními smᆰry (nejen) cyklistické 
dopravy a dalᘐími významnými spojnicemi tvoᖐí oba mᆰstské okruhy systém hlavních, tzv. páteᖐních 
cyklistických tras. Jedná se o trasy, v jejich០ stopᆰ jsou vedeny nejvyu០ívanᆰjᘐí cyklistické komunikace 
nebo je zájem na vybudování cyklokomunikací prioritní.

ჀSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací rozliᘐuje v oblasti cyklodopravy pojmy „komunikace pro 
cyklisty“ a „komunikace pro chodce a cyklisty“:

Komunikace pro cyklisty jsou komunikace urაené výhradnᆰ pro cyklisty (popᖐ. jízdu na skateboardu, 
koleაkových bruslích apod.); dᆰlí se na cyklistické pruhy nebo pásy a cyklistické stezky.

Komunikace pro chodce a cyklisty jsou komunikace urაené pro chodce a cyklisty.

V dalᘐím textu je pou០íván výhradnᆰ termín cyklistická komunikace, popᖐ. cyklokomunikace, spojující 
význam obou výᘐe uvedených termínᛰ. Cyklistická komunikace pᖐedstavuje prvek cyklistické 
infrastruktury, jeho០ výsledné technické ᖐeᘐení a umístᆰní v uliაním profilu mᛰ០e být v rozsahu od 
samostatné cyklistické stezky po vyhrazený cyklistický pruh na komunikaci. Na rozdíl od cyklistické 
komunikace, cyklistická trasa, popᖐ. cyklotrasa, pᖐedstavuje úაelné spojení více míst, mezi kterými 
funguje cyklistická doprava, a mᛰ០e být v území vyznaაena orientaაním dopravním nebo turistickým 
znaაením. Hlavním cílem budování liniové cyklistické infrastruktury je realizace cyklistických komunikací 
právᆰ v hlavních smᆰrech cyklodopravy, cyklotrasách, významnᆰ zvyᘐující bezpeაnost silniაní a cyklistické 
dopravy.

Podrobné údaje o cyklistickém provozu na území mᆰsta lze აerpat z výsledkᛰ prᛰzkumᛰ realizovaných 
v letech 1985, 1997 a 2004. V této აasové ᖐadᆰ je jednoznaაný pokles intenzit cyklistické dopravy (poაet 
cyklistᛰ za hodinu v letech 1985/1997/2004 napᖐ. v lokalitᆰ Mostecká – 435/446/221, v lokalitᆰ u soudu –
571/401/222). Pokles je protipólem naopak zvyᘐujícího se stupnᆰ automobilizace. Novᆰjᘐí, avᘐak pouze 
souhrnné údaje o intenzitᆰ cyklodopravy ve mᆰstᆰ z roku 2009 poskytují hodnotu podílu cest na kole na 
celkovém poაtu cest 17,6%. Výsledkem prᛰzkumu mobility je tedy zjiᘐtᆰní, ០e kolo k dopravᆰ pou០ívá cca 
10 000 obyvatel, kteᖐí za den v rámci mᆰsta ujedou celkem asi 60 000 km. Nejsilnᆰjᘐí provoz cyklistᛰ je 
zaznamenáván v jihozápadním segmentu Goაárova okruhu (ulice Sokolská a Stᖐelecká). Vysoké hodnoty 
byly zjiᘐtᆰny rovnᆰ០ mezi Malᘐovicemi a Slezským Pᖐedmᆰstím na komunikacích Pᖐímská a Na Mlejnku, 
spojených cyklistickým a pᆰᘐím mostem pᖐes Orlici. V tᆰchto smᆰrech jsou sice intenzity cyklistᛰ ᘐpiაkové, 
ale provoz cyklistᛰ je zde ji០ urაitým zpᛰsobem stabilizován do koridorᛰ mimo motorovou dopravu. Vysoké 
intenzity jsou objektivnᆰ té០ na vnitᖐním mᆰstském okruhu, mᆰstských mostech pᖐes Labe a na spojení 
historického centra mᆰsta s centrem obchodním ve smᆰru k hlavnímu nádra០í (tᖐída Karla IV. a Dukelská 
tᖐída). Cyklisty významnᆰ zatí០enými komunikacemi jsou dále spojnice centra a nejvᆰtᘐích mᆰstských 
აtvrtí, smᆰᖐující z centra radiálnᆰ. Jedná se o tᖐídu Pospíᘐilovu (smᆰr Slezské Pᖐedmᆰstí), Moravský most a 
Hradeckou ulici (smᆰr Moravské Pᖐedmᆰstí) nebo o ulici V Lipkách (Labská Kotlina, Pra០ské Pᖐedmᆰstí). 
Nejzatí០enᆰjᘐími kᖐi០ovatkami, kde cyklisté nemají k dispozici vlastní chránᆰné, pᖐípadnᆰ svᆰtelnᆰ ᖐízené 
trasy, jsou kᖐi០ovatky v centru mᆰsta: u soudu, na zaაátku Pospíᘐilovy tᖐídy, na Námᆰstí Svobody, kᖐí០ení 
Goაárovy tᖐídy a Stᖐelecké a na dalᘐích místech. Pᖐi vedení cyklistické dopravy pᖐes kᖐi០ovatky je nutné 
adekvátní ᖐeᘐení vyhrazeného prostoru pro cyklisty tak, aby vedení a bezpeაnost v kᖐi០ovatce nesní០ily 
vlastní atraktivitu, a tím i pou០itelnost cyklistické komunikace.

Hlavní prioritu má budování mᆰstských cyklokomunikací v tzv. páteᖐních trasách cyklistické dopravy, 
vedoucích zpravidla z centra po radiále do jednotlivých აtvrtí a umo០ᒀujících kontakt obytných území 
s centrem mᆰsta s pracovními pᖐíle០itostmi a obაanskou vybaveností. V pᖐípadᆰ vᘐech páteᖐních tras je 
აást cyklokomunikací hotova, აást აeká na svoji realizaci. Jedná se o I. mᆰstský okruh, ulice V Lipkách -
Veverkova - Jungmannova, ulice Pospíᘐilova - SNP, ulice Karla IV - Dukelská - S.K. Neumanna, ulice 
Goაárova - Pra០ská, ulice ჀSA - Hradecká (vაetnᆰ lávky pᖐes Orlici u zimního stadionu), ulice ᘀkroupova -
Mánesova - Nerudova (vაetnᆰ lávky pᖐes Labe u Aldisu).
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Pᖐi pohledu na mᆰsto Hradec Králové v ᘐirᘐím kontextu cyklistické dopravy je klíაová vazba na evropské, 
nadregionální a regionální cyklistické trasy. Pᖐes Hradec Králové jsou vedeny dvᆰ evropské cyklotrasy – ა. 
24 Labská stezka, vedená podél Labe severoji០ním smᆰrem, a ა. 181 ័itavská stezka, spojující ve smᆰru 
severozápad - jihovýchod metropole Berlín a Vídeᒀ. Z Hradce Králové vychází dvᆰ nadregionální cyklotrasy 
ve smᆰru na Bᆰleა nad Orlicí – ა. 222 do Orlických hor a ა. 4197 Orlická, vedená podél Orlice a Divoké 
Orlice po dílაích trasách. Na systém vnitromᆰstských cyklotras navazují regionální a lokální cyklotrasy ა. 
4198 (smᆰr Praskaაka), ა. 4196 (novohradecké lesy, smᆰr Vysoká nad Labem), ა. 4258 (novohradecké 
lesy), ა. 4263 (smᆰr Bleᘐno), ა. 4257 (smᆰr Librantice) a ა. 4267 (smᆰr Bukovina). Zmínᆰné cyklotrasy, 
zvýraznᆰné v terénu znaაením, jsou vedeny po cyklokomunikacích jen v relativnᆰ krátkých úsecích. Jejich 
vyu០ití pᖐechází od zajiᘐtᆰní ka០dodenní dopravní obsluhy po cykloturistiku, rekreaაní funkce je zcela 
dominantní v jihovýchodním lesnatém segmentu mᆰsta.

Obdobnᆰ, jako je ve vnitᖐním mᆰstᆰ prioritou budování cyklokomunikací v páteᖐních trasách, je 
v návaznosti mᆰsta a jeho okolí dᛰle០ité doplᒀování chybᆰjících úsekᛰ cyklokomunikací na znaაených 
evropských a nadregionálních trasách a dále na regionálních a lokálních trasách vedených po silnicích III. 
tᖐídy a významných místních komunikacích.

Cyklistická doprava je vzhledem k rozloze mᆰsta a jeho kompaktní zástavbᆰ, pᖐímým vazbám na okolí a 
malé აlenitosti terénu významným faktorem v poაtu pᖐepravovaných osob. Komunikaაní síᙐ mᆰsta je 
pᖐitom nadmᆰrnᆰ zatí០ena individuální automobilovou dopravou. Vedení cyklistických komunikací musí 
kopírovat nejzatí០enᆰjᘐí smᆰry cest cyklistᛰ pᖐi souაasné snaze o dotváᖐení celistvého, fungujícího a 
bezpeაného systému mᆰstských cyklokomunikací a cyklokomunikací smᆰᖐujících do krajiny a okolních obcí.

H.4.3.6.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek cyklistické dopravy jsou vymezeny plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a 
pᖐekryvné prvky.

Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:

- plochy dopravní infrastruktury – silniაní;
- plochy veᖐejných prostranství.

Pᖐekryvné prvky:

- cyklistická komunikace hlavní;
- cyklistická komunikace doplᒀková;
- významná lávka.

Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1), pᖐekryvné prvky jsou 
zobrazeny ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4). 

Cyklistická komunikace hlavní zajiᘐᙐuje odpovídající územní podmínky pro cyklistickou dopravu ve mᆰstᆰ 
a její návaznost na okolí. Pᖐi návrhu a realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru je nutné 
vytvoᖐit odpovídající prostor pro pohyb cyklistᛰ v uliაním prostoru nebo v profilu komunikace, pᖐípadnᆰ i 
kolmo na ni bez bariérového efektu. Cyklistickou komunikaci lze umisᙐovat v celém uliაním prostoru. 
Grafické znázornᆰní cyklistických komunikací hlavních je schematické, tj. nelze z nᆰj usuzovat na 
skuteაné umístᆰní (a poაet) vlastních cyklistických komunikací v uliაním prostoru. ÚPHK navrhuje 
následující pᖐekryvné prvky cyklistických komunikací hlavních:

DC-01: prvky systému cyklistických komunikací hlavních zejména v ul. Ⴠeskoslovenské armády, 
Komenského; Veverkova, Jungmannova; Pospíᘐilova, SNP, Lipová; Diviᘐova, Tyrᘐᛰv most, Karla IV., 
Dukelská, nám. 28. ᖐíjna, S.K. Neumanna, Riegrovo nám.; Goაárova, Pra០ská, Anenské nám.; Collinova, 
lávka pᖐes Labe, ᘀkroupova, Baᙐkovo nám., Mánesova, Nerudova; Mostecká, Pra០ský most, nám. Svobody, 
Goაárova; Nezvalova, Malᘐovický most; Úprkova, U Kᖐí០ku; Orlické nábᖐe០í; 17. listopadu, lávka 
pᖐes Sokolskou, Edvarda Beneᘐe; Hradecká; Na Rybárnᆰ, most pᖐes Labe a dále k ji០ní spojce smᆰr Tᖐebeᘐ; 
Jiᖐího Purkynᆰ, podchod pod ០elezniაními tratᆰmi, Nová Za ᘀkodovkou; lávka pᖐes severní აást ០elezniაní 
stanice Hradec Králové hl.n.; U Koruny; Nová Zelená; Nová Pra០ská; Pardubická, Vlაkovická; Koutníkova; 
Collinova, ᘀimkovy sady, podchod pod II. mᆰstským okruhem, podél Piletického potoku, Pouchovská, 
Velká; Buzulucká, Pouchovská, Orlická; Kladská; Pᖐímská; Mrᘐtíkova; podél Labe od Pᖐedmᆰᖐic nad Labem 
k vᆰkoᘐskému poldru, kamenný most pᖐes Labe, Machkova, K Labi, kolem starých labských ramen k Labi a 
dále smᆰr Vysoká nad Labem; Zelená od Stᆰ០er, Na Obაinách, Hradeაnice; od fakultní nemocnice podél 
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Labe, lávka pᖐes Staré Labe a dále smᆰrem k Labské stezce; od II. mᆰstského okruhu podél Orlice, lávka 
pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku a dále a០ po ០elezný most ve Svinarech, Stᖐíbrná; Úprkova, 
Stᖐíbrný potok;4 Na Hrázce, pᖐi okraji novohradeckých lesᛰ ke Stᖐíbrnému rybníku a dále lesem smᆰr Bᆰleა 
nad Orlicí; ji០ní spojka, Na Bláhovce, stávající silnice I/11, severní tangenta po Kotrაovu, Kotrაova, Petra 
Jilemnického, severní tangenta pᖐes labskou nivu, Jana Ⴠerného, Piletická, Velká, Vá០ní, Kladská, Nová 
Kladská, pᖐes orlickou nivu s vyu០itím lávky pᖐes Orlici, podél východního okraje Malᘐovic a dále lesem, 
pᖐes území Na Plachtᆰ s vyu០itím stávající cesty, Palachova, ᘀtefánikova, Hradecká, Machkova, K Labi;

prvky systému cyklistických komunikací hlavních jsou vymezeny v tzv. páteᖐních trasách cyklistické 
dopravy, dalᘐích velmi významných cyklistických propojeních, znaაených evropských a nadregionálních 
cyklotrasách, a tvoᖐí III. mᆰstský okruh („velký cyklistický okruh“), აím០ zajiᘐᙐují podmínky pro intenzivní 
mᆰstskou cyklodopravu a nadregionální cykloturistiku;

Cyklistická komunikace doplᒀková zajiᘐᙐuje doplnᆰní sítᆰ cyklistických komunikací tak, aby byly 
zajiᘐtᆰny odpovídající územní podmínky pro cyklistickou dopravu v území. Pᖐi návrhu a realizaci dopravní 
infrastruktury liniového charakteru je nutné vytvoᖐit odpovídající prostor pro pohyb cyklistᛰ v uliაním 
prostoru nebo v profilu komunikace, pᖐípadnᆰ i kolmo na ni bez bariérového efektu. Cyklistickou 
komunikaci lze umisᙐovat v celém uliაním prostoru. Grafické znázornᆰní cyklistických komunikací 
doplᒀkových je schematické, tj. nelze z nᆰj usuzovat na skuteაné umístᆰní (a poაet) vlastních 
cyklistických komunikací v uliაním prostoru.  ÚPHK navrhuje následující pᖐekryvné prvky cyklistických 
komunikací doplᒀkových:

DC-02: prvky systému cyklistických komunikací doplᒀkových zejména v ul. Eliᘐაino nábᖐe០í, Rokycanova; 
Pajkrova floᘐna; Labská kotlina; Jungmannova; spojnice Veverkova - Moruᘐovka; Nerudova; Jiráskovo 
nám., Podᆰbradova; Prokopa Holého, Honkova; Kuklenská, Na Rybárnᆰ; Medkova, Bezruაova, pᖐes území 
Temeᘐvár, Pardubická, Anenské nám., Zdeᒀka Wirtha, U Svodnice, pᖐes území Nová Zelená, K Metelce a 
dále a០ na Petra Jilemnického; Zelená; Pra០ská; Za ᘀkodovkou; Gogolova, Tomáᘐkova; Zahrádkáᖐská, 
Drtinova a dále smᆰr Koutníkova; podél Malého labského náhonu v úseku Za ᘀkodovkou - Pra០ská, 
Machovcova, dále smᆰrem k Pardubické a podél Malého labského náhonu a០ k bývalému mlýnu Temeᘐvár; 
Hoᖐická, Bla០íაkovo nám., Na Okrouhlíku; Dvorská; Prᛰmyslová, Vanაurovo nám.; ᖀíაní, lávka pᖐes Labe, 
podél Piletického potoku; ᘀimkova, Buzulucká; Akademika Bedrny, Jana Ⴠerného; Spoᖐilovská; Pouchovská; 
K Zastávce; od hlavní cyklokomunikace pᖐi Piletickém p. smᆰr Vᆰkoᘐe, podchod pod ០elezniაní tratí ა. 020, 
ᘀiroká; Severní, Mysliveაkova; podchod pod ០elezniაní tratí ა. 020, Dᖐevaᖐská; Hradební, Víta Nejedlého; 
Ji០ní; Bratᖐí ᘀtefanᛰ; od fakultní nemocnice pᖐes Zborovskou smᆰr Edvarda Beneᘐe; Jana Masaryka a dále 
smᆰr Hradecká a Zborovská, pᖐes navrhovaný univerzitní kampus a podél fakultní nemocnice; Na Brnᆰ; 
Jungmannova, dále smᆰr komerაní zóna Hradubická a pᖐes tuto zónu, Bᖐezhradská, Grégrovo nám.; ji០ní 
spojení smᆰr Tᖐebeᘐ a Roudniაka; Ⴠervený Dvᛰr, Borovinka; spojení rekreaაní areál Plaაický písník - Malý 
labský náhon; od Honkovy smᆰrem k Malému labskému náhonu a podél nᆰho, dále lesem, Borovinka; 
Kutnohorská; Dvorská, Klacovská a dále smᆰr Bᖐíza; Petra Jilemnického; od Koutníkovy pᖐes ០elezniაní traᙐ 
ა. 041, Husitská, U Náhona a dále podél Malého labského náhonu, s odboაením k pᖐejezdu pᖐes ០elezniაní 
traᙐ ა. 031, Na Valᘐe, Klidná; Nová Kydlinovská, Kydlinovská, Nová Pᖐedmᆰᖐická, Pᖐedmᆰᖐická; Cimlerova, 
Plotiᘐᙐská; Vᆰkoᘐská, Za Kostelem; Jana Ⴠerného a dále smᆰr Pᖐedmᆰᖐice nad Labem; pᖐes Nové Vᆰkoᘐe a 
dále smᆰrem k Ornstovým jezerᛰm a០ po Jana Ⴠerného; podél letiᘐtᆰ; Piletická, Na Dubech, severní 
tangenta a dále smᆰr Rusek, Jaromᆰᖐská; Piletická a dále smᆰr Slatina; Bratᖐí ᘀtefanᛰ smᆰr Svinary, 
Podhᛰrská, most pᖐes Orlici; Svinarská, Nová Svinarská, Nová Slatinská; Lhotecká, Stᖐíbrná; Stᖐíbrný potok; 
Brnᆰnská; od Brnᆰnské smᆰr rybník Plachta, Na Plachtᆰ, Na Cviაiᘐti; od Palachovy po východním okraji 
lesoparku smᆰr Kluky; spojnice pᖐes lesopark; podél sídliᘐtᆰ Tᖐebeᘐ, Zborovská; Hlavní; Roudniაská; 
k Polabinám a dále ji០ní spojení smᆰr Bᖐezhrad; pᖐímé spojení severní tangenta - letiᘐtᆰ; Vlაkovická smᆰr 
Praskaაka; z Piletické smᆰr Bukovina; Librantická smᆰr Librantice; od II. mᆰstského okruhu podél Orlice, 
lávka pᖐes slepé rameno Orlice na Stᖐíbrném potoku a dále a០ po ០elezný most ve Svinarech; spojení mezi 
Orlicí a Lhoteckou; ze Stᖐíbrné smᆰr Bleᘐno; K Lesu a dále smᆰr Orlická cyklotrasa; novohradeckými lesy ve 
stopᆰ cyklotrasy ა. 4196, Pᖐemyslova, Svatováclavské nám., Husova, Zámeაek, Roudniაská a dále lesem 
smᆰr Vysoká nad Labem; Lesní a dále novohradeckými lesy smᆰr Stᖐíbrný rybník a Svinary; novohradeckými 
lesy ve stopᆰ cyklotrasy ა. 4258; spojení mezi cyklotrasami ა. 4196 a 4258; odboაka z cyklotrasy ა. 4196 
smᆰr Hodᆰᘐovice; severoji០ní spojnice v novohradeckých lesích v prostoru mezi lokalitou Na Plachtᆰ a 
lesním hᖐbitovem; západovýchodní spojnice v novohradeckých lesích mezi Hradeაnicí a Píseაnicí; Mu០íkova 
a dále novohradeckými lesy na jih; Dolní a dále podél rybníkᛰ Roudniაka, Datlík a Cikán smᆰrem k rybníku 
Biᖐiაka; Labská louka, Zborovská, V Mlejnku smᆰr Vysoká nad Labem; od kᖐi០ovatky Bᖐezhradské a Rovné 
smᆰrem k Opatovickému písníku;
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prvky systému cyklistických komunikací doplᒀkových jsou vymezeny v trasách ostatních významných 
cyklistických propojení v centru a dalᘐích hustᆰ obydlených აástech mᆰsta, zbývajících cyklistických 
propojení centra a jednotlivých okrajových აástí mᆰsta i mezi tᆰmito აástmi, a znaაených regionálních a 
lokálních cyklotrasách, აím០ zajiᘐᙐují podmínky pro mᆰstskou cyklodopravu a regionální cykloturistiku;

Významné lávky jsou vymezovány primárnᆰ jako prvky koncepce pᆰᘐí dopravy, avᘐak neménᆰ významné 
jsou pro koncepci cyklistické dopravy. Zajiᘐᙐují prostupnost území pᖐes významné bariéry, pᖐedevᘐím 
vodní toky a liniové stavby dopravní infrastruktury. Prvky systému cyklistických komunikací hlavních nebo 
vedlejᘐích vyu០ívají pᖐi svém vedení následující navrhované významné lávky – DP-02.1, DP-03.1, DP-04.1, 
DP-06.1, DP-10.1, DP-11.1, DP-13.1.

ÚPHK v koncepci cyklistické dopravy zohledᒀuje stávající stav cyklokomunikací ve mᆰstᆰ a navrhuje jejich 
doplnᆰní do uceleného systému cyklokomunikací pᖐi souაasném zohlednᆰní návrhu budoucího rozvoje 
mᆰsta. Vymezené cyklistické komunikace, aᙐ u០ hlavní nebo doplᒀkové, tvoᖐí systém, který je základní 
kostrou pro cyklodopravu ve mᆰstᆰ a v krajinᆰ. Koncepce cyklistické dopravy spolu s dalᘐími dílაími 
koncepcemi, zejména koncepcí silniაní dopravy a koncepcí veᖐejných prostranství, zajiᘐᙐuje podmínky pro 
zvýᘐení bezpeაnosti provozu cyklistᛰ a realizaci cyklistické infrastruktury v detailním pohledu napᖐíა celým 
mᆰstem.

Budování cyklistické infrastruktury je pouze jedním z vícero zpᛰsobᛰ cílené podpory cyklodopravy ve 
mᆰstᆰ. Pᖐedpokladem efektivní cyklistické dopravy je integrální pᖐístup k problematice dopravy jako 
celku. Konkurenceschopnost cyklistické dopravy významnᆰ závisí na souladu s pᆰᘐí a veᖐejnou hromadnou 
dopravou a omezování individuální automobilové dopravy, a to jak v mᆰᖐítku celého mᆰsta, tak pᖐi ᖐeᘐení 
dopravy v jednotlivých ulicích.
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Schéma cyklistické dopravy
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H.4.3.7. ័elezniაní doprava

H.4.3.7.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

័elezniაní doprava jako ucelený systém celostátních tratí, který zajiᘐᙐuje dopravu osob a nákladᛰ, je 
v Hradecké aglomeraci nezastupitelný prvek celostátního i regionálního systému veᖐejné dopravy. Pro 
zlepᘐení konkurenceschopnosti s ostatními druhy dopravy (zejména se silniაní dopravou) je nutné umo០nit 
její rozvoj s cílem zvýᘐení spolehlivosti a აetnosti pᖐepravy v pravidelných intervalech. 

័elezniაní uzel Hradec Králové tvoᖐí:

- dráhy celostátního významu, tj. dráhy pro mezinárodní a celostátní veᖐejnou ០elezniაní dopravu:
020   Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové  - Choceᒀ;
031   Pardubice – Hradec Králové;
041   Hradec Králové – Jiაín – Turnov;

- ០elezniაní stanice a zastávky:
- ០elezniაní stanice Hradec Králové hlavní nádra០í;
- ០elezniაní stanice Hradec Králové Slezské pᖐedmᆰstí;
- zastávka Hradec Králové;
- zastávka Kukleny;
- zastávka Plotiᘐtᆰ nad Labem.

Vᘐechny ០elezniაní tratᆰ jsou jednokolejné a tento stav je hlavním omezujícím prvkem pro zvýᘐení podílu 
០elezniაní dopravy na pᖐepravních výkonech, zejména v osobní dopravᆰ. 

Kapacity nákladových nádra០í ve stanicích Hradec Králové hlavní nádra០í a Hradec Králové Slezské 
pᖐedmᆰstí a navazujících vleაek mají dostateაnou rezervu a jsou územnᆰ stabilizovány bez potᖐeby jejich 
rozᘐiᖐování. V minulosti navrhované vymístᆰní seᖐaჰovacího nádra០í z ០st Hradec Králové hlavní nádra០í na 
Slezské pᖐedmᆰstí ji០ není potᖐebné a v návrhu koncepce ០elezniაní dopravy není uva០ováno.

Výkonné jednotky dráhy a ostatní organizace mající vazbu na zajiᘐᙐování provozu na ០elezniაní dopravní 
cestᆰ nebo drá០ního provozu (bývalé výkonné jednotky dráhy – ჀD) umístᆰné v obvodu dráhy ០elezniაního 
uzlu Hradec Králové zᛰstanou zachovány.

H.4.3.7.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek ០elezniაní dopravy se vymezují koridory pro dopravní infrastrukturu, plochy 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití (plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) (DZ)) a pᖐekryvné prvky 
០elezniაní dopravy:

- ០elezniაní traᙐ;
- ០elezniაní vleაka;
- ០elezniაní stanice a zastávky;
- úrovᒀové kᖐí០ení se ០elezniაní tratí.

Územní plán zajiᘐᙐuje nezbytné podmínky pro provoz ០elezniაní dopravy stanovením její koncepce, která 
spoაívá ve:

- Zdvoukolejnᆰní stávajících ០elezniაních tratí:
020 v úseku Hradec Králové hlavní nádra០í – Týniᘐtᆰ nad Orlicí;
031 Pardubice  - Hradec Králové – Jaromᆰᖐ.

- Optimalizaci a modernizaci trati 020 v úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hlavní nádra០í.
- Optimalizaci a modernizaci trati 041 Hradec Králové – Jiაín – Turnov jako souაásti zámᆰru spojení 

Euroregionu Nisa s Hradcem Králové.
- Zalo០ení systému mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy na principu hybridních vozidel TRAM-TRAIN 

s mo០ností vytvoᖐení radiálních tratí, zaústᆰných do stávající ០elezniაní sítᆰ.
- Výstavbᆰ 3. ostrovního nástupiᘐtᆰ a zlepᘐení podmínek pro osobní dopravu ve stanici hlavní nádra០í.
- Výstavbᆰ mimoúrovᒀových kᖐí០ení pozemních komunikací s ០elezniაními tratᆰmi.
- Zᖐizování nových zastávek osobní dopravy.
- Odstranᆰní nebezpeაných úrovᒀových kᖐí០ení s jinými druhy dopravy.
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Návrh systému mᆰstské a pᖐímᆰstské kolejové dopravy TRAM-TRAIN vychází z pᖐedpokladu vyu០ívání 
stávajících ០elezniაních tratí a novᆰ vybudovaných tramvajových tratí, vedených uliაními prostory mᆰsta, 
nízkopodla០ními hybridními kolejovými vozidly. Rozsah navr០eného systému pᖐesahuje hranice mᆰsta a 
jeho zavedení je podmínᆰno souhlasem S័DC s.o. Praha (majitel a správce ០elezniაní dopravní cesty) a 
dotაených orgánᛰ státní správy.

័elezniაní tratᆰ vyu០ívané pro provoz TRAM-TRAIN:  

- 020   v úseku Praskaაka – Hradec Králové – Tᖐebechovice pod Orebem (Týniᘐtᆰ nad Orlicí);
- 031   v úseku Pardubice  - Hradec Králové – Jaromᆰᖐ (Smiᖐice);
- 041   v úseku Hradec Králové – Vᘐestary.

Trasy TRAM-TRAIN vedené uliაními prostory mᆰsta:

Trasy TRAM-TRAIN (tramvajové trasy) se odpojují ze ០elezniაních tratí v ០st Hradec Králové hlavní nádra០í 
(trasy Nová Zelená a Nová Pra០ská) a z trati ა. 020 ve Vᆰkoᘐích v prostoru nadjezdu tratᆰ nad ulicí 
Akademika Bedrny (trasa na letiᘐtᆰ).

Ve výkresu Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) jsou vyznaაeny pᖐekryvné prvky:

- ០elezniაní traᙐ;
- ០elezniაní vleაka;
- ០elezniაní stanice a zastávka;
- úrovᒀové kᖐí០ení se ០elezniაní tratí.
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NAVR័ENÉ PᖀEKRYVNÉ PRVKY KONCEPCE ័ELEZNIჀNÍ DOPRAVY

Kód  Popis navr០ených pᖐekryvných prvkᛰ koncepce ០elezniაní dopravy

DD-01 Zdvoukolejnᆰní trati ა. 020 Hradec Králové hlavní nádra០í – Týniᘐtᆰ nad 
Orlicí vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-1.1 ័elezniაní a tram-train zastávka Kydlinovská vაetnᆰ podchodu pro pᆰᘐí 
a vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-1.2 ័elezniაní a tram-train zastávka Svinárky vაetnᆰ vᘐech souvisejících 
objektᛰ

DD-02 Zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové hlavní nádra០í 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-02.1 ័elezniაní a tram-train zastávka Faráᖐství vაetnᆰ podchodu nebo lávky 
pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-02.2 ័elezniაní a tram-train zastávka Bᖐezhrad vაetnᆰ podchodu nebo lávky 
pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-03 Zdvoukolejnᆰní trati ა. 031 Hradec Králové hlavní nádra០í – Jaromᆰᖐ 
vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-03.1 ័elezniაní a tram-train zastávka Plácky vაetnᆰ podchodu nebo lávky 
pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-04 Pᖐelo០ka trati ა. 020 v úseku Praskaაka – Hradec Králové, hlavní nádra០í do soubᆰhu 
s Opatovickou spojkou a tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové, se zapojením do ji០ního 
zhlaví ០st Hradec Králové hlavní nádra០í vაetnᆰ vᘐech souvisejících objektᛰ

DD-05 Optimalizace a modernizace trati ა. 041 Hradec Králové – Jiაín vაetnᆰ 
elektrizace trati ა. 041 v úseku Hradec Králové – Vᘐestary vაetnᆰ vᘐech 
souvisejících objektᛰ

DD-05.1 ័elezniაní a tram-train zastávka Plotiᘐtᆰ nad Labem – Koutníkova 
vაetnᆰ podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ 

DD-05.2 ័elezniაní a tram-train zastávka Plotiᘐtᆰ nad Labem – ჀKD vაetnᆰ  
podchodu nebo lávky pro pᆰᘐí a vᘐech souvisejících objektᛰ
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H.4.3.8. Letecká doprava

H.4.3.8.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Na území mᆰsta Hradec Králové se nacházejí letiᘐtᆰ ve Bᆰloᘐích a dva neveᖐejné heliporty ve Fakultní 
nemocnici.

Z hlediska vyu០ití je letiᘐtᆰ Hradec Králové zaაlenᆰno do sítᆰ letiᘐᙐ ჀR s mezinárodním provozem. Pᛰvodnᆰ 
pouze vojenské letiᘐtᆰ bylo po roce 1990 utlumeno, v roce 1994 byl na vojenském letiᘐti zahájen takzvaný 
smíᘐený provoz (vojenský a civilní). V roce 2000 armáda Ⴠeské republiky vojenský provoz ukonაila a letiᘐtᆰ 
pᖐevzalo mᆰsto Hradec Králové. Od roku 2004 je provoz na letiᘐti pouze civilní.

Základní údaje letiᘐtᆰ
Charakter letiᘐtᆰ: veᖐejné vnitrostátní, neveᖐejné mezinárodní kategorie 2B
Celková plocha letiᘐtᆰ: cca 279 ha
Plocha letiᘐtᆰ pro letecký provoz: cca 128 ha (neveᖐejná აást pᖐímo spojená s létáním) 
Povolené druhy letᛰ: - ᘐkolní a výcvikové

- sportovní
- zkuᘐební
- lety pro zvláᘐtní úაely
- dopravní 
- výsadkové
- ovᆰᖐovací

Vzletové a pᖐistávací dráhy: 34R/16L  2400 x 60 m beton
34L/16R  800 x 25 m tráva

Pojezdové dráhy: beton a asfalt s ᘐíᖐí 15 m
Sezónní pou០itelnost: celoroაní

Ochranná pásma letiᘐtᆰ
Ochranná pásma (dále jen OP) letiᘐtᆰ jsou vymezena dle platného územního rozhodnutí.
Jedná se o tato ochranná pásma:

- OP letiᘐtᆰ se zákazem staveb;
- OP k ochranᆰ pᖐed nebezpeაnými a klamavými svᆰtly;
- vnitᖐní ornitologické OP;
- vnᆰjᘐí ornitologické OP;
- OP s omezením staveb vzduᘐných vedení VN a VVN;
- OP s výᘐkovým omezením staveb;
- hlukové OP;
- OP leteckých pozemních zaᖐízení (staveb).

Podklady: Navr០ené ᖐeᘐení vychází z podkladᛰ Leteckých slu០eb Hradec Králové, a.s.

H.4.3.8.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) je vymezena plocha dopravní infrastruktury – letecké 
(DL) a je vyznaაen pᖐekryvný prvek heliport.

Podmínky vyu០ití heliportᛰ ve Fakultní nemocnici se nemᆰní a návrh nepᖐedpokládá zᖐizování nových.

Dopravní napojení letiᘐtᆰ je ᖐeᘐeno pᖐelo០kou silnice I/11 (severní tangenta, DA-02), výstavbou Vᆰkoᘐské 
radiály (DA-16), pᖐestavbou ulice Jana Ⴠerného s vlo០ením kolejového tram-train (DA-17) a navazujícím 
letiᘐtním bulvárem (DA-18).

V nástupním prostoru pᖐed letiᘐtᆰm je navr០ena odstavná a parkovací plocha (DK-24). 

Stávající veᖐejné letiᘐtᆰ s mezinárodním provozem i heliporty jsou stabilizovány, jsou zajiᘐtᆰny podmínky 
pro rozvoj letiᘐtᆰ Hradec Králové, nové pᖐekryvné prvky letecké dopravy nejsou navr០eny.
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Ochranná pásma leteckých staveb (zdroj: ÚAP ORP Hradec Králové 2010)
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H.4.3.9. Vodní doprava

H.4.3.9.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Podle zákona ა. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbᆰ konაí vyu០itelná Labská vodní cesta v Opatovicích 
nad Labem. Na území mᆰsta je hladina Labe vzdouvána pevným jezem v Opatovicích nad Labem 
a pohyblivým jezem v Hradci Králové („Huაák“ nad soutokem s Orlicí). Oba jezy nejsou vybaveny ០ádným 
plavebním zaᖐízením.

Tok Orlice je dopravnᆰ nevyu០itelný (na území mᆰsta je limitován pohyblivým Moravským jezem a pevným 
jezem Na Mlejnku) a v souაasné dobᆰ je vyu០íván pro sportovní plavbu, na obou bᖐezích Orlice jsou 
rozmístᆰny lodᆰnice sportovních klubᛰ. 

H.4.3.9.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Výstavba plavebních zaᖐízení na jezech se nepᖐedpokládá a tím je prakticky limitován i rozsah výletní 
plavby po Labi a Orlici. Výletní (vyhlídková) plavba mezi jezy Huაák a v Pᖐedmᆰᖐicích nad Labem v délce 
cca 5,600 km, vაetnᆰ kotviᘐᙐ, zᛰstane zachována. 

Výstavba nových plavebních zaᖐízení souvisejících s rekreaაní a sportovní plavbou po Labi a Orlici je 
mo០ná.

H.4.4. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Koncepci technické infrastruktury tvoᖐí koncepce zásobování území vodou, elektᖐinou, plynem a teplem, 
koncepce odkanalizování, odpadového hospodáᖐství a elektronické komunikace.

H.4.4.1. Zásobování území vodou

H.4.4.1.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Mᆰsto Hradec Králové má vybudován systém zásobování pitnou vodou. Nadᖐazený vodovodní systém tvoᖐí 
Vodárenská soustava východní Ⴠechy. Úაelem této investice dokonაené v roce 1999 bylo vytvoᖐení 
soustavy na území okresᛰ Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim s cílem:

- efektivního vyu០ití souაasných zdrojᛰ vody;
- zastupitelnost zdrojᛰ pᖐi haváriích a mo០nost výbᆰru.

Vodárenská soustava východní Ⴠechy (VSVჀ) dodává pitnou vodu do soustavy z podzemních zdrojᛰ 
v územích oznaაovaných jako Polická kᖐídová pánev, jímací území Litá Orlické hydrogeologické struktury, 
jímací území Hrobice Labských ᘐtᆰrkopískᛰ, jímací území Podla០ice a povrchových zdrojᛰ písníku Oplatil, 
ᖐeky Orlice s odbᆰrným místem v Hradci Králové a ᖐeky Chrudimky s odbᆰrem z elektrárenského pᖐivadᆰაe 
v Kᖐi០anovicích. Systém je ve smᆰru sever jih propojen a umo០ᒀuje ze severu na Hradecko pᖐevést cca 100 
l/s, z jihu na Pardubicko a០ 350 l/s a mezi Hradeckem a Pardubickem obousmᆰrnᆰ a០ 170 l/s.

- Systém má ᖐadu transportních a regulaაních prvkᛰ a jeho rozhodujícími prvky jsou:
- jedenáct trubních studní v jímacím území Litá s vyu០itelnou vydatností cca 250 l/s;
- pᖐivadᆰა vody DN 400 a 800 od pᖐedávacího místa Bohuslavice do hlavní აerpací stanice v Hradci 

Králové;
- hradecká úpravna vody na Orlici s kapacitou úpravny 150 l/s ve funkci zálo០ního zdroje;
- vodojemy na Novém Hradci s kapacitou cca 50 tis. m3

- pᖐivadᆰა vody DN 500 z Pardubické აásti soustavy s pᖐedávacím místem pod Kunᆰtickou horou;
- hlavní vodovodní ᖐad DN 400 ve smᆰru do Nového Byd០ova;
Soustava VSVჀ zásobuje pitnou vodou celé území Královéhradecka. Vzhledem k tomu, ០e jsou jednotlivé 
systémy a zdroje vzájemnᆰ propojeny, nejsou závislé na jednotlivých vodních zdrojích.

Propojení kapacitnᆰ pokrývá prᛰmᆰrnou denní potᖐebu celého Královéhradecka.

Ochranné pásmo vodovodu dle zákona ა. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ, 1,5 m do DN 500, pro vᆰtᘐí profily (hloubky) je 2,5 m od okraje potrubí.
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Zdroje pitné vody – vodojemy VSVჀ:

Vodojemy v Hradci Králové:
- vᆰ០ový vodojem Nový Hradec Králové 320 m3

- 3 x podzemní vodojem Nový Hradec Králové 3 x 10 000 m3

- podzemní vodojem Nový Hradec Králové 18 500 m3

Vodojemy mimo území Hradce Králové:
- podzemní vodojem Kalvárie 700 m3

- podzemní vodojem Horní Pᖐím 2 x 500 m3

- vᆰ០ový vodojem Probluz 200 m3

- podzemní vodojem Máslojedy 2 x 250 m3

- vᆰ០ový vodojem Hoᖐinᆰves 200 m3

- vᆰ០ový vodojem Hrádek 78 m3

- vᆰ០ový vodojem Kratonohy 200 m3

- vᆰ០ový vodojem Dobᖐenice 250 m3

- podzemní vodojem Chlumec nad Cidlinou 1650 m3

- podzemní vodojem Starý Byd០ov 2 x 250 m3

- vᆰ០ový vodojem Starý Byd០ov 70 m3

- vᆰ០ový vodojem Králíky 200 m3

- podzemní vodojem Prasek 1500 m3
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Schéma Vodárenské soustavy východní Ⴠechy

Zdroj:  Generel zásobování vodou mᆰsta Hradec Králové (09/2010)

Zásobovací ᖐady jednotlivých mᆰstských აástí:

- Stᖐed mᆰsta a mᆰstské აásti Kukleny, Pra០ské Pᖐedmᆰstí, Tᖐebeᘐ, Moravské Pᖐedmᆰstí, Malᘐovice, 
Slezské pᖐedmᆰstí jsou zásobovány radiálními ᖐady z hlavních okru០ních ᖐadᛰ podél Goაárova okruhu 
(DN 600, DN 500 a DN 400) a vnitᖐního okruhu – kolem Velkého námᆰstí (DN 300);

- Malᘐova Lhota je zásobována ᖐadem DN 200 z hlavních ᖐadᛰ na Beneᘐovᆰ tᖐídᆰ;
- Piletice jsou zásobovány ᖐadem DN 200 z Pouchova;
- Plácky jsou zásobovány ᖐadem DN 200 z Pra០ského Pᖐedmᆰstí a ᖐadem DN 300 z Plotiᘐᙐ;
- Plaაice jsou zásobovány ᖐadem DN 200 z Kuklen;
- Plotiᘐtᆰ jsou zásobovány ᖐadem DN 150 z ᖐadu DN 200 v Koutníkovᆰ ulici;
- Roudniაka je zásobována ᖐadem DN 200 z hlavních ᖐadᛰ pod Novým Hradcem Králové – Kluky;
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- Svobodné Dvory jsou zásobovány ᖐadem DN 150 z ᖐadu DN 300 v Dvorské ulici a აásteაnᆰ z აerpací 
stanice Frantiᘐek;

- Slatina je zásobována ᖐadem DN 200 z Kladské ulice a ᖐadem DN 200 pᖐes Piletice;
- Svinary jsou zásobovány ᖐadem DN 200 pᖐes Malᘐovu Lhotu a ᖐadem DN 200 pᖐes Svinárky z hlavních 

ᖐadᛰ na Slezském pᖐedmᆰstí;
- Svinárky jsou zásobovány ᖐadem DN 200 pᖐes Svinary a z hlavních ᖐadᛰ na Slezském Pᖐedmᆰstí;
- Vᆰkoᘐe jsou zásobovány ᖐady DN 200 z hlavního vodovodního okruhu podél Pilnáაkovy ulice a 

propojením s ᖐady ve Skladiᘐtní oblasti a Pouchovu;
- Bᖐezhrad je zásobován ᖐadem DN 200 z oblasti Tᖐebᘐe;
- Rusek je zásobován ᖐadem DN 300 ze Skladiᘐtní oblasti.

H.4.4.1.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní optimalizace zásobování pitnou vodou se vymezují plochy technické infrastruktury (T), 
liniové pᖐekryvné prvky hlavní vodovodní ᖐad a významný vodovodní ᖐad a bodové pᖐekryvné prvky vodní 
zdroj, vodojem, úpravna vody a აerpací stanice vodovodu. 

Plochy technické infrastruktury (T) jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování vodou jsou zobrazeny ve výkrese 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).

Hlavní zásobovací vodovodní ᖐad zajiᘐᙐuje pᖐívod pitné vody do ᖐeᘐeného území mᆰsta a propojení 
s ostatními vodárenskými systémy.

Významný vodovodní ᖐad zajiᘐᙐuje distribuci pitné vody v rámci mᆰsta, pᖐedevᘐím v profilu DN 200-700.

Vodní zdroj zajiᘐᙐuje zásobování mᆰsta pitnou vodou.

Vodojem zajiᘐᙐuje vyrovnání rozdílᛰ mezi ᘐpiაkovou a bᆰ០nou spotᖐebou vody a souაasnᆰ slou០í i jako 
zásoba po០ární vody.

Úpravna vody zajiᘐᙐuje kvalitu pitné vody dodávané do vodovodní sítᆰ.

Ⴠerpací stanice vodovodu zajiᘐᙐuje dodávku pitné vody pro vyᘐᘐí tlakové pásmo.

Stávající zásobovací ᖐady a novᆰ navr០ené zásobovací ᖐady v rámci Územního plánu umo០ᒀují napojení 
vᘐech rozvojových ploch bez vᆰtᘐích souvisejících investic. Stávající zdroje pitné vody, vodojemy a 
navr០ené ᖐeᘐení pokrývají potᖐebu zásobování pitnou vodou mᆰsta a rozvojových ploch.

Pro optimalizaci zásobování vodou mimo stávající ᖐady jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky:

TV-01: významný vodovodní ᖐad - propojení DN 300 vodovodního ᖐadu DN 200 na Pra០ské tᖐídᆰ podél 
silnice I/11 s ᖐadem DN 600 od ჀS Frantiᘐek;
TV-02: významný vodovodní ᖐad - propojení DN 300 vodovodního ᖐadu DN 200 na Pardubické ulici podél 
návrhu Ji០ní spojky s ᖐadem DN 300 (vychází z ᖐadu DN 600 pro ჀS Frantiᘐek);
TV-03: významný vodovodní ᖐad - propojení vodovodního ᖐadu DN 300 podél návrhu Ji០ní spojky s ᖐadem 
v Kuklenské ulici DN 600 pro zásobování rozvojových ploch;
TV-04: významný vodovodní ᖐad - propojení vodovodního ᖐadu DN 200 podél Raᘐínovy tᖐídy s ᖐadem u 
hypermarketu DN 200;
TV-05: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z Pálenecké ulice z ᖐadu DN 
200;
TV-06: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z Kalendovy ulice z ᖐadu DN 
300;
TV-07: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z ulice Jana Ⴠerného z ᖐadu 
DN 150;
TV-08: významný vodovodní ᖐad pro zásobování rozvojových ploch napojený z ulice Jana Ⴠerného z ᖐadu 
DN 200.

Navr០ené prvky jsou v souladu s navr០enými ᖐeᘐeními v Generelu zásobování vodou mᆰsta Hradec Králové a 
zahrnují i zásobování novᆰ navr០ených rozvojových ploch.
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Jako podklady k vypracování koncepce zásobování území vodou byly vyu០ity:
- Výroაní zpráva 2010 (Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2011);
- Generel zásobování vodou mᆰsta Hradec Králové (DHI, a.s., 09/2010);
- Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací Královéhradeckého kraje, schválený zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004, vაetnᆰ zmᆰn;
- informace spoleაnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.;
- informace spoleაnosti Královéhradecká provozní, a.s.
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Schéma zásobování území vodou
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H.4.4.2. Odkanalizování území

H.4.4.2.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Hradec Králové – krajské mᆰsto v centru východoაeského regionu má vybudovanou mechanicko -
biologickou აistírnu odpadních vod s odstraᒀováním dusíku a fosforu. Jednotná kanalizace mᆰsta Hradec 
Králové odvádí odpadní vody z mᆰsta a pᖐilehlých obcí. 

Souაástí kanalizaაního systému jsou :

- mᆰsto Hradec Králové, vაetnᆰ okrajových აástí - Malᘐova Lhota, Piletice, Plácky, Plaაice, Plotiᘐtᆰ n/L, 
Roudniაka, Svobodné Dvory, Slatina, Svinary, Svinárky, Vᆰkoᘐe – letiᘐtᆰ, Bᖐezhrad;
- obec Bᆰleა nad Orlicí;
- mᆰsto Tᖐebechovice pod Orebem a obec Nepasice;
Stᖐed mᆰsta a mᆰstské აásti Kukleny, Pra០ské Pᖐedmᆰstí, Tᖐebeᘐ, Moravské Pᖐedmᆰstí, Malᘐovice, Slezské 
pᖐedmᆰstí – hlavní pilíᖐ systému odvádᆰní kanalizaაních vod je tvoᖐen hloubkovou kanalizací v hloubkách 
25–30 m pod terénem. 

Hlavní napojovací body (zhlaví stok) jsou umístᆰny u recipientᛰ (Labe, v menᘐí აásti Orlice) a svádᆰjí 
odpadní vody z jednotlivých kmenových stok, které odvodᒀují mᆰstské აásti.

Ochranné pásmo kanalizace dle zákona ა. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ, 1,5 m do DN 500, pro vᆰtᘐí profily (hloubky) je 2,5 m od okraje potrubí.

ჀOV a pᖐidru០ená kompostárna BIOSPOL má vymezené hygienické ochranné pásmo nepravidelnou hranicí 
dle rozhodnutí ÚMHK ა. 2862 z 3.11. 1997 (jedná se o hlukové ochranné pásmo).

Zhlaví kmenové stoky „A“ svádᆰjící odpadní vody ze Slezského Pᖐedmᆰstí, Skladiᘐtní oblasti, Slatiny, Vᆰkoᘐ 
a Pouchova je situováno za Krajským soudem. 

Zhlaví stoky „E“ odvodᒀující oblast Masarykova nám. a Goაárovy tᖐídy je situováno na pravém bᖐehu Labe 
v Labské kotlinᆰ I. pod vodní elektrárnou v Kᖐi០íkovᆰ ulici. 

Oblast kolem Velkého námᆰstí je svedena ke zhlaví situovaném pᖐed Zimním stadionem, do nᆰj០ jsou 
zaústᆰny i vᆰtve hloubkové kanalizace z prostoru za Krajským soudem a z prostoru Labské I. Toto zhlaví je 
poაáteაním zhlavím pᖐímé hlavní hloubkové stoky „A“ svádᆰjící odpadní vody z oblasti kolem Velkého 
námᆰstí a០ k centrální ჀOV Hradec Králové. Délka hloubkové stoky „A“ je pᖐes 3 km. V trase této 
kanalizace jsou jeᘐtᆰ dvᆰ zhlaví u Goაárova okruhu a pod Fakultní nemocnicí. 

Zhlaví u Goაárova okruhu odvádí odpadní vody stoky „CI“ z prostoru levého bᖐehu Orlice, z prostoru Na 
Kotli a z horní აásti místní აásti Malᘐovice. 

Zhlaví pod FN Hradec Králové svádí odpadní vody z levého bᖐehu Labe z povodí stok „C“, „CIV“, „CII“, 
z prostoru dolní აásti Malᘐovic, Nového Hradce Králové, Tᖐebᘐe, Moravského Pᖐedmᆰstí a Brnᆰnské ulice. 

Odpadní vody z pravé strany Labe v rámci prodlou០ení hloubkové kanalizace na pravou stranu Labe jsou 
svedeny k zhlaví v prostoru Faráᖐství. Toto zhlaví svádí odpadní vody z nejvᆰtᘐího povodí, a to z povodí 
stok „D“ a „B“, „BXI“ a „BV“, z prostoru vnitᖐního mᆰsta, okolí hlavního nádra០í, mᆰstských აástí Plácky, 
Plotiᘐtᆰ Svobodných Dvorᛰ, Kuklen, Faráᖐství, Plaაic a Pra០ského Pᖐedmᆰstí. 

V plánování rozvoje a údr០by se pᖐipravují rekonstrukce kmenových stok ve vᘐech აástech mᆰsta v délce 
cca 20 km, jejich០ technický a kapacitní stav je na mnoha místech nevyhovující. Systém hloubkové 
kanalizace dokonაený v roce 1995 je vyhovující a dlouhodobᆰ kapacitnᆰ dostaაující a jeho doplnᆰní se 
nepᖐedpokládá.

Malᘐova Lhota 
Má jednotnou kanalizaci. Odpadní vody z აásti obce u Stᖐíbrného potoka a ze stᖐední აásti obce (na bývalé 
výusti) jsou pᖐeაerpávány ჀS Za ᘐkolou a ჀS U konzumu (s odlehაením) do gravitaაní kanalizace v obci. 
Ⴠerpací stanice U potoka (s odlehაením) აerpá vᘐechny odpadní vody z obce do gravitaაní kanalizace 
v Malᘐovicích.
Piletice
Mají oddílnou kanalizaაní soustavu. Ústí do ჀS Piletice a dál výtlakem do gravitaაní kanalizace v ulici Na 
Dubech. Srá០kové vody jsou odvádᆰny do Piletického potoka.
Plácky
Mají jednotnou kanalizaაní soustavu. ჀS V Tᛰních (s odlehაením, bývalá výusᙐ) აerpá vody do gravitaაní 
kanalizace v obci. Dalᘐí odlehაení je na gravitaაní kanalizaci v Pobᖐe០ní ulici. Vᘐechny odpadní vody z obce 
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pᖐeაerpává ჀS U zahrádek (bez odlehაení) do gravitaაní kanalizace v Kydlinovské ulici. Odlehაení poslední 
trasy je v ulici Maxe Malého.
Plaაice
Ⴠásteაnᆰ oddílná splaᘐková kanalizace a აásteაnᆰ jednotná, vyu០ívající pᛰvodní kanalizaci. ჀS ᘀumperská 
slou០í k pᖐekonání výᘐkového rozdílu mezi dvᆰma gravitaაními kanalizacemi. ჀS Vlაkovická pᖐeაerpává 
srá០kovou vodu z jednotné kanalizace do Plaაického potoka, splaᘐky pᖐeაerpává do gravitaაní kanalizace 
v Kutnohorské ulici. Veᘐkeré odpadní vody z obce vody jsou vedeny pᖐes ჀS Pardubická výtlakem do 
gravitaაní kanalizace v Pardubické ulici.
Plotiᘐtᆰ
Jednotná kanalizace odvádí odpadní vodu z pᖐevá០né აásti Plotiᘐᙐ. ჀS Plotiᘐtᆰ Pᖐedmᆰᖐická odvádí odpadní 
vodu do gravitaაní kanalizace mᆰsta Hradce Králové. Centrální ჀS Husitská s odpadními vodami z აásti 
obce a z objektᛰ ჀD pᖐekonává výᘐkový rozdíl gravitaაních kanalizací.
Roudniაka
Má jednotnou gravitaაní kanalizaci s odlehაením – pᖐed napojením na stoku „F“ .
Svobodné Dvory
Mají jednotnou gravitaაní kanalizaci s napojením do kanalizace HK.
Slatina
Má jednotnou kanalizaci, která konაí v ჀS Slatina, která pᖐeაerpává odpadní vody do gravitaაní kanalizace 
HK a srá០kové vody do místní vodoteაe, která ústí do Piletického potoka.
Svinary
Mají pᖐevá០nᆰ jednotnou kanalizaაní soustavu. Deᘐᙐové kanalizace jsou zaústᆰny do ᖐeky Orlice. Ⴠásti 
obce jsou pᖐeაerpávány 4 ჀS, které ústí do gravitaაní kanalizace v obci. Centrální ჀS U Orlice (na bývalé 
výusti do Orlice) má výtlak pᖐes Orlický most a je napojena do ᘐachty na výtlaku Nepasice – Hradec 
Králové.
Svinárky
Splaᘐkové vody jsou odvádᆰny აerpacími stanicemi od jednotlivých nemovitostí do spoleაného výtlaაného 
potrubí, které ústí do gravitaაní kanalizace odvádᆰjící odpadní vody do stoky „A“ Hradec Králové.
Vᆰkoᘐe Letiᘐtᆰ 
Ⴠerpací stanice (na bývalé ჀOV) odvádí jednotnou kanalizací odpadní vodu z objektu letiᘐtᆰ a pᖐilehlých 
bytových domᛰ do stávající kanalizace v ulici J. Ⴠerného.
Bᖐezhrad
Odkanalizován jednotnou kanalizací, tlaková kanalizace აerpá odpadní vody pᖐímo na ჀOV Hradec Králové.
Bᆰleა
Je vybudovaná nová oddílná kanalizace, pᖐevá០ná აást je gravitaაní a აást je tlaková s 2 pᖐeაerpacími 
ᘐachtami a výtlaაnými ᖐády do gravitaაní kanalizace obce. Napojení celé stokové sítᆰ do gravitaაní 
kanalizace v Nepasicích je provedeno výtlakem z pᖐeაerpací stanice Bᆰleა.
Tᖐebechovice
Mají kanalizaაní soustavu jednotnou, pᖐevá០nᆰ gravitaაní s napojením do centrální ჀS v bývalé აistírnᆰ 
odpadních vod. Tato ჀS odvádí vᘐechnu odpadní vodu z mᆰsta tlakovou kanalizací do gravitaაní kanalizace 
v Nepasicích. Ve mᆰstᆰ je აerpací stanice, která odvádí odpadní vody do gravitaაní kanalizace v ul. 
Hradecká.
Nepasice
Mají jednotnou kanalizaci gravitaაní i tlakovou. Ústᖐední kanalizace odvádí vody z Nepasic i Tᖐebechovic 
tlakovou kanalizací do gravitaაní kanalizace na poაátku Hradce Králové.
Rusek
Je odkanalizován pomocí gravitaაní splaᘐkové kanalizace, a následnᆰ pomocí 3 აerpacích stanic jsou vody 
odvádᆰny smᆰrem na Pouchov na აerpací stanici, ze které je výtlakem voda odvádᆰna do kanalizace v ulici 
Na Dubech. Srá០ková voda je odvádᆰna do Piletického potoka.

H.4.4.2.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní optimalizace kanalizaაní sítᆰ se vymezují plochy technické infrastruktury, liniové pᖐekryvné 
prvky kmenová kanalizaაní stoka, významná kanalizaაní stoka a významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka a 
bodové pᖐekryvné prvky აistírna odpadních vod a აerpací stanice odpadních vod. 

Plochy technické infrastruktury (T) jsou zobrazeny v hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce odvádᆰní vod jsou zobrazeny ve výkresu 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).

Kmenová kanalizaაní stoka zajiᘐᙐuje pᖐívod odpadních vod (jednotné kanalizace) k ჀOV v profilech DN 
2000-2800.
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Významná kanalizaაní stoka zajiᘐᙐuje v rámci systému pᖐevá០nᆰ jednotné kanalizace odvedení odpadních 
vod ke kmenové stoce a na centrální ჀOV mᆰsta, pᖐedevᘐím v profilu DN 600-2000.

Významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka zajiᘐᙐuje odvádᆰní deᘐᙐových vod ze zástavby nebo prᛰchod vodoteაe 
pᖐes zastavᆰné území zpravidla v profilu DN 800 nebo vᆰtᘐím.

Ⴠistírna odpadních vod zajiᘐᙐuje likvidaci splaᘐkových vod na hodnoty, které jsou po០adovány pᖐi 
vypouᘐtᆰní odpadních vod do volného toku.

Ⴠerpací stanice odpadních vod zajiᘐᙐuje pᖐeაerpání zejména splaᘐkových vod z oblastí, ze kterých je nelze 
odvést gravitaაnᆰ.

Pro optimalizaci odvádᆰní vod mimo stávající ᖐady jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky:

TK-01: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka – prodlou០ení pᖐítoku Malého Labského náhonu pro odvádᆰní 
deᘐᙐových vod z rozvojových ploch;
TK-02: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Kampelíkovᆰ ulici;
TK-03: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Pardubické ulici;
TK-04: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do Malého 
Labského náhonu;
TK-05: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace na Pra០ské tᖐídᆰ;
TK-06: významná kanalizaაní stoka - prodlou០ení stávající splaᘐkové kanalizaაní stoky pro odvádᆰní 
splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch v Koutníkovᆰ ulici;
TK-07: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do Melounky;
TK-08: významná kanalizaაní stoka - prodlou០ení splaᘐkové tlakové kanalizaაní stoky pro odvádᆰní 
splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do stávající kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-09: významná deᘐᙐová kanalizaაní stoka pro odvádᆰní deᘐᙐových vod z rozvojových ploch do pᖐítoku 
Piletického potoka;
TK-10: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojové plochy do 
stávající kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-11: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní kanalizaაní stoky E v Kydlinovské ulici na dimenzi DN 
500 a DN 800;
TK-12: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Kuklenské ulici;
TK-13: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových odpadních vod z rozvojových ploch do 
stávající kanalizace v Medkovᆰ ulici;
TK-14: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky D ve Veverkovᆰ ulici na 
dimenzi DN 1700;
TK-15: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky A v ulici Víta Nejedlého na 
dimenzi DN 1400 a DN 1600;
TK-16: významná kanalizaაní stoka - zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky CI v oblasti Floᘐny a 
Vᘐesportovního stadionu na dimenzi DN 1200 a DN 1500;
TK-17: významná kanalizaაní stoka - propojení a zkapacitnᆰní významné kanalizaაní stoky CI v ulici 17. 
listopadu na dimenzi DN 1200;
TK-18: აerpací stanice odpadních vod pro odvádᆰní splaᘐkových vod z rozvojových ploch do stávající 
tlakové kanalizace v ulici Jana Ⴠerného;
TK-19: významná kanalizaაní stoka pro odvádᆰní splaᘐkových vod z Vysoké nad Labem do významné 
kanalizaაní stoky F.

Navr០ené prvky jsou v souladu s navr០enými ᖐeᘐeními a rekonstrukcemi pro optimalizaci kanalizaაní sítᆰ 
uvedenými v Studii odtokových pomᆰrᛰ mᆰsta Hradec Králové a zahrnují i odvádᆰní splaᘐkových a 
deᘐᙐových vod z novᆰ navr០ených rozvojových ploch.



276 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

Pro dostavby ve starᘐí zástavbᆰ a vᘐechna pᖐestavbová území (zejména prᛰmyslové zóny) je stanovený 
koeficient odtoku závazným limitem. 

Nové plochy rodinných domᛰ mají stanoven koeficient odtoku 0,2, u bytových domᛰ a vybavenosti 
(zahrnuje i nákupní centra) 0,25 a prᛰmyslových zón 0,3. Redukce odtoku (deᘐᙐové retenაní nádr០e 
s regulovaným odtokem, prᛰlehy, zasakovací studny ap.) musí být v០dy ᖐeᘐena na pozemku, z kterého jsou 
deᘐᙐové vody odvádᆰny.

V nové zástavbᆰ je navrhována oddílná kanalizace (deᘐᙐovou kanalizaci zaústit do zdr០í se vsakováním 
tam, kde není stálá vodoteა) s vylouაením zaústᆰní deᘐᙐových vod do stávající kanalizace. Pouze ve 
výjimeაných pᖐípadech bude pᖐípustné, po dohodᆰ s provozovatel sítᆰ, zaústᆰní deᘐᙐových vod do 
kanalizace s tím, ០e mno០ství vypouᘐtᆰné deᘐᙐové vody bude regulováno pomocí retence. 

Ve stávající zástavbᆰ bude v maximální míᖐe navr០eno decentralizované odvádᆰní deᘐᙐových vod. Pro 
mo០nosti zasakování, zejména pro rozlehlé prᛰmyslové zóny, budou zpracovány územní studie, které 
budou obsahovat i posouzení daného území pro vsakování deᘐᙐových vod do podlo០í.

U nové zástavby a pᖐestavbách je tᖐeba dᛰslednᆰ dodr០ovat vyhláᘐku ა.501/2006 v platném znᆰní 
(podmínky pro vyu០ívání území § 20, odstavec 5c a § 21, odstavec 3, tj. po០adovat vsakování, redukci 
odtokᛰ atd.) s cílem sní០it zátᆰ០ kanalizací deᘐᙐovými vodami a nároky na rekonstrukce stávajících sítí.

Jako podklady k vypracování koncepce odkanalizování území byly vyu០ity:

- Výroაní zpráva 2010 (Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2011)
- Studie odtokových pomᆰrᛰ mᆰsta Hradec Králové (DHI, a.s. + JV Projekt VH, s.r.o., 03/2011)
- Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací Královéhradeckého kraje, schválený zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004, vაetnᆰ zmᆰn
- informace spoleაnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
- informace spoleაnosti Královéhradecká provozní, a.s.
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Schéma odkanalizování území
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H.4.4.3. Odpadové hospodáᖐství

H.4.4.3.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Cíle a mo០nosti plánᛰ odpadového hospodáᖐství se zamᆰᖐují na návrh a optimalizaci pᖐedpokládaného 
vývoje nakládání s odpady s dᛰrazem na pᖐínosy pro ០ivotní prostᖐedí a ekonomickou efektivnost.

Podkladem pro zpracování plánu odpadového hospodáᖐství Královéhradeckého kraje je plán odpadového 
hospodáᖐství Ⴠeské republiky. Závazná აást plánu odpadového hospodáᖐství Ⴠeské republiky, vაetnᆰ jejích 
zmᆰn, je závazným podkladem pro zpracování plánᛰ odpadového hospodáᖐství krajᛰ a pro rozhodovací a 
jiné აinnosti pᖐísluᘐných správních úᖐadᛰ, krajᛰ a obcí v oblasti odpadového hospodáᖐství (zákon ა. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znᆰní, § 42).

Závazná აást plánu odpadového hospodáᖐství Královéhradeckého kraje je závazným podkladem pro 
zpracování plánᛰ odpadového hospodáᖐství pᛰvodcᛰ odpadᛰ a pro rozhodovací a koncepაní აinnosti 
pᖐísluᘐných správních úᖐadᛰ, krajᛰ a obcí v oblasti odpadového hospodáᖐství (zákon ა. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znᆰní, § 43).

Závazná აást ᖐeᘐení Plánu odpadového hospodáᖐství Královéhradeckého kraje obsahuje pᖐehled 
strategických cílᛰ, opatᖐení a odpovᆰdností jednotlivých subjektᛰ za jejich realizaci podle stanovených 
indikátorᛰ a cílových hodnot. Plán odpadového hospodáᖐství kraje stanovuje zpᛰsoby ᖐeᘐení opatᖐení 
v odpovᆰdnosti veᖐejné správy a nástroje k podpoᖐe ᖐeᘐení opatᖐení v odpovᆰdnosti ostatních subjektᛰ 
odpadového hospodáᖐství kraje.

Plán odpadového hospodáᖐství Hradce Králové musí být v souladu se závaznou აástí Plánu odpadového 
hospodáᖐství Královéhradeckého kraje a jejími zmᆰnami (zákon ა. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znᆰní, § 44).

Koncepce nakládání s odpady respektuje Plán odpadového hospodáᖐství Hradce Králové, který byl schválen 
usnesením zastupitelstva mᆰsta ა. ZM/2005/1213 ze dne 28.6.2005.

Systém shroma០ჰování, sbᆰru, pᖐepravy, tᖐídᆰní, vyu០ívání a odstraᒀování komunálních odpadᛰ na 
území mᆰsta Hradec Králové, vაetnᆰ systému nakládání se stavebním odpadem a systému sbᆰru a 
shroma០ჰování rostlinných zbytkᛰ z údr០by zelenᆰ a zahrad na území mᆰsta, jejich úpravu a následné 
zpracování na zelený kompost upravuje obecnᆰ závazná vyhláᘐka mᆰsta Hradec Králové ა. 14/2006.

Hradec Králové má uspokojivᆰ ᖐeᘐenou otázku odstraᒀování odpadᛰ, a to nejménᆰ na dalᘐích 30 let 
(skládka ve Zdechovicích, kde má mᆰsto kapitálový podíl, je v provozu od roku 1993 a má აasový horizont 
vyu០itelnosti cca 47 let). Odstraᒀování nebezpeაných odpadᛰ je mo០né na skládce spoleაnosti A.S.A., a.s. 
v Lodínᆰ. Ke sbᆰru nebezpeაných odpadᛰ se vyu០ívá i slu០eb specializovaných firem, které si odstraᒀování 
tᆰchto odpadᛰ zajiᘐᙐují samy. 

Mᆰsto Hradec Králové zajiᘐᙐuje v oblasti nakládání s odpady prostᖐednictvím smluvních partnerᛰ 
následující slu០by:

- svoz smᆰsného komunálního odpadu;
- svoz tᖐídᆰného odpadu;
- svoz velkoobjemového odpadu;
- svoz nebezpeაných slo០ek komunálního odpadu;
- provoz pᖐekladiᘐtᆰ odpadu Temeᘐvár;
- provoz sbᆰrných dvorᛰ na území mᆰsta:

a) Na Brnᆰ – ul. Prᛰbᆰ០ná;
b) Kukleny – ul. Pardubická;
c) U Labe – ul. ᖀíაní;
d) Bratᖐí ᘀtefanᛰ – ul. Bratᖐí ᘀtefanᛰ;

- odvoz a likvidace lapaაᛰ tukᛰ a fekálií;
- instalace, údr០ba a vyprazdᒀování odpadkových koᘐᛰ;
- likvidace აerných skládek;
- provoz ᘐtᆰpkování, zpracování a kompostování biologicky rozlo០itelného komunálního odpadu a dalᘐího 

rostlinného materiálu pro obyvatele Hradce Králové;
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H.4.4.3.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

K zajiᘐtᆰní podmínek pro odpadové hospodáᖐství se vymezují plochy technické infrastruktury (T) a bodové 
pᖐekryvné prvky zaᖐízení pro nakládání s odpady. 

Plochy technické infrastruktury (T) jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce odpadového hospodáᖐství jsou zobrazeny ve 
výkrese Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).

Zaᖐízení pro nakládání s odpady je technické zaᖐízení, místo nebo stavba slou០ící ke shroma០ჰování, 
soustᖐeჰování, sbᆰru, výkupu, tᖐídᆰní, pᖐepravᆰ a dopravᆰ, skladování, úpravᆰ, vyu០ívání a odstraᒀování 
odpadᛰ, napᖐ. sbᆰrný dvᛰr, sbᆰrna druhotných surovin, tᖐídírna, pᖐekladiᘐtᆰ, úpravna, kompostárna, 
recyklaაní stᖐedisko, bioplynová stanice a spalovna.

Novᆰ jsou navr០eny následující pᖐekryvné prvky koncepce odpadového hospodáᖐství:

TO-01: zaᖐízení pro nakládání s odpady - kompostárenský provoz a úpravna smetkᛰ Technických slu០eb 
Hradec Králové v prostoru mezi Skladiᘐtní oblastí a severní tangentou na Slezském Pᖐedmᆰstí;

TO-02: zaᖐízení pro nakládání s odpady - tᖐídírna plastᛰ a papíru Hradeckých slu០eb, a.s. v severním 
sousedství souაasného areálu Hradeckých slu០eb, a.s. na Slezském Pᖐedmᆰstí;

TO-03: zaᖐízení pro nakládání s odpady - sbᆰrný dvᛰr Hradeckých slu០eb, a.s. v sousedství areálu 
ჀOV v Tᖐebᘐi jako náhrada za sbᆰrný dvᛰr Na Brnᆰ;

TO-04: zaᖐízení pro nakládání s odpady - pᖐekladiᘐtᆰ komunálního odpadu vაetnᆰ kompostárenského 
provozu a úpravny smetkᛰ vedle obalovny a skládky kameniva mezi Plaაickým písníkem a Bᖐezhradem jako 
náhrada za plochu Technických slu០eb Hradec Králové v Temeᘐváru.

Nové plochy jsou navrhovány z dᛰvodu potᖐeby kvantitativnᆰ a kvalitativnᆰ efektivnᆰjᘐího nakládání 
s odpady na území mᆰsta v souladu s platnými právními pᖐedpisy a Plánem odpadového hospodáᖐství 
Hradce Králové, zejména ve vztahu k jeho tᖐídᆰní a kompostování biologických slo០ek.

Jako podklady k vypracování koncepce odpadového hospodáᖐství byly vyu០ity:

- Naᖐízení vlády ა. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáᖐství Ⴠeské republiky, 
v platném znᆰní;

- Plán odpadového hospodáᖐství Královéhradeckého kraje, duben 2004;
- Plán odpadového hospodáᖐství Hradce Králové, kvᆰten 2005;
- Vyhláᘐka mᆰsta Hradec Králové ა. 14/2006;
- ÚP Hradec Králové, prᛰzkumy a rozbory, 2011;
- informace spoleაnosti Hradecké slu០by, a.s.;
- informace Technických slu០eb Hradec Králové.
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Schéma odpadového hospodáᖐství
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H.4.4.4. Zásobování území elektrickou energií

H.4.4.4.1. Stávající stav a východiska ᖐeᘐení

Zásobování území mᆰsta Hradce Králové elektrickou energií zajiᘐᙐuje distribuაní soustava 110 
kV provozovatele ჀEZ Distribuce, a.s. tvoᖐená dvojitými linkami venkovního vedení Elektrárna Opatovice –
Rozvodna Vᘐestary a Rozvodna Vᘐestary – Rozvodna Hradec Králové Sever a transformovnami 110/35 
kV HK Sever, HK Jih a transformovnou 110/6 kV HK ჀKD Plotiᘐtᆰ nad Labem. 

Rozhodujícím zdrojem napájení této soustavy je Elektrárna Opatovice s instalovaným výkonem 363 MVA. 
Druhým mo០ným zdrojem napájení je pᖐenosová soustava 400 kV, ze které se v rozvodnᆰ Neznáᘐov provádí 
transformace na 110 kV. Na rozvodnu 110 kV je dvᆰma venkovními vedeními pᖐipojena Rozvodna Vᘐestary.

Vlastní distribuce elektrické energie na území mᆰsta Hradce Králové se provádí trojfázovými veᖐejnými 
napájecími sítᆰmi s jmenovitým napᆰtím 10 kV a 35 kV, v areálech ჀKD a ZVÚ sítᆰmi s jmenovitým 
napᆰtím 6 kV.

Napájecími místy pro rozvod elektrické energie ve mᆰstᆰ jsou transformovny 110/35 kV s oznaაením HK-
HKSE – Hradec Králové Sever, HK-HKJI – Hradec Králové Jih, transformovna 110/6 kV HK ჀKD Plotiᘐtᆰ nad 
Labem a Rozvodna 35 kV Vᘐestary. 

Transformovna Hradec Králové Sever je venkovní, situovaná v katastrálním území Plácky, o zdánlivém 
výkonu 2 x 40 MVA. V rozvodnᆰ transformovny jsou ukonაena venkovní vedení 110 kV ა.V 1981 a V 1982 
z Rozvodny 110 kV Vᘐestary. V transformovnᆰ se dále uskuteაᒀuje transformace 110/22 kV pro mᆰnírnu 
S័DC, s.o. se dvᆰma transformátory o zdánlivém výkonu 10 MVA.

Transformovna Hradec Králové Jih je venkovní, situovaná v katastrálním území Tᖐebeᘐ, o zdánlivém 
výkonu 2 x 40 MVA. Do transformovny jsou zavedena venkovní vedení 110 kV ა. V 1159 a V 1161, která 
tvoᖐí smyაku venkovního vedení mezi Elektrárnou Opatovice a Rozvodnou 110 kV Vᘐestary.

Transformovna HK ჀKD-Plotiᘐtᆰ nad Labem, 110/6 kV je venkovní, situovaná v areálu ჀKD v katastrálním 
území Plotiᘐtᆰ nad Labem, o zdánlivém výkonu 2 x 10 MVA. Odboაkami je pᖐipojena z venkovních vedení 
110 kV ა.V 1981 a V 1982 mezi Rozvodnou Vᘐestary a Rozvodnou HK Sever. Transformovna sni០uje napᆰtí 
pro rozvod elektrické energie v areálu ჀKD v Plotiᘐtích nad Labem pro transformovny situované 
v jednotlivých provozech. 

Významné elektrické stanice – stávající:

- Spínací stanice HK 5858 Hradec Králové Kukleny slou០í pro zmᆰny konfigurace rozvodné sítᆰ 35 kV.
- Transformovny 35/10 kV HK HKSL Hradec Králové Slezská a HK HKLA Hradec Králové Labe v malé vodní 

elektrárnᆰ na Labi sni០ují napᆰtí pro distribuci elektrické energie do distribuაních transformoven 
10/0,4 kV v historické აásti mᆰsta a sídliᘐtích Slezské Pᖐedmᆰstí Jih a Sever.

- Ve vᆰ០ové transformovnᆰ ა. HK 0343 Hradec Králové HK4 ZVÚ se uskuteაᒀuje transformace 35/6 kV pro 
rozvod proudové soustavy 6 kV ve starém i novém závodᆰ ZVÚ, a.s..

- V areálu letiᘐtᆰ je rozvod elektrické energie rovnᆰ០ soustavou s napᆰtím 6 kV, transformace 35/6 kV se 
provádí ve vstupní transformovnᆰ ა. 0038 HK Letiᘐtᆰ HTS.

- Distribuაní transformovny 35/0,4 kV a 10/0,4 kV jsou urაeny pro sní០ení napᆰtí v distribuაní síti na 
úroveᒀ napᆰtí pᖐivádᆰného k jednotlivým odbᆰrným místᛰm koneაných zákazníkᛰ.

- Vnitᖐní distribuაní transformovny jsou situovány pᖐevá០nᆰ ve vnitᖐním mᆰstᆰ a v prᛰmyslové oblasti 
v severní აásti mᆰsta. Poაet vnitᖐních distribuაních transformoven je 281.

- Sto០árové distribuაní transformovny jsou instalovány v okrajových აástech mᆰsta a jsou pᖐipojeny na 
venkovní vedení 35 kV. Jejich poაet je 92 ks.

- Venkovní vedení 35 kV jsou napájena z rozvoden 35 kV ve Vᘐestarech, v HK SEVER a v HK JIH.
- V rozvodnᆰ 35 kV transformovny TR 110/35 kV Vᘐestary jsou pᖐipojena tato venkovní vedení:
- VN 471 pro katastrální území Rusek, Piletice, Slatina, Svinary a Malᘐova Lhota a dále Tᖐebechovice 

p.O;
- VN 374 pro katastrální území Plotiᘐtᆰ n/L a Plácky;
- VN 372 pro katastrální území Svobodné Dvory a Kukleny;
- VN 378 pro katastrální území Svobodné Dvory a Plaაice;
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- V rozvodnᆰ 35 kV transformovny TR HK JIH jsou pᖐipojena tato venkovní vedení:
- VN 472 pro katastrální území Pra០ské Pᖐedmᆰstí, Kukleny, Plaაice, Bᖐezhrad a Tᖐebeᘐ;
- VN 751 pro katastrální území Tᖐebeᘐ, Roudniაka a Kluky;
- V rozvodnᆰ 35 kV transformovny TR HK SEVER je pᖐipojeno venkovní vedení:
- VN 716 pro katastrální území Vᆰkoᘐe a Pouchov;
Dalᘐími zdroji elektrické energie v Hradci Králové jsou malé vodní elektrárny (do 10 MW vაetnᆰ), solární 
elektrárny FVE a výroba elektrické energie spalováním bioplynu.

Dvᆰ malé vodní elektrárny jsou zᖐízeny na Labi a dvᆰ na Orlici:

Labe: Vodní elektrárna Hradec Králové inst. výkon 0,750 MW poაet zdrojᛰ 3
MVE Bᖐezhrad inst. výkon 0,990 MW poაet zdrojᛰ 3

Orlice: HK Mlejnek inst. výkon 0,690 MW poაet zdrojᛰ 3
HK Moravský most inst. výkon 0,460 MW poაet zdrojᛰ 2

Solární elektrárny instalovaných výkonᛰ 0,003, 0,004, 0,005, 0,007, 0,008, 0,010, 0,011 a 0,013 MWp jsou 
provozovány vᆰtᘐinou na stᖐechách rodinných domᛰ nebo na volných plochách u rodinných domᛰ.

Solární elektrárny vᆰtᘐích výkonᛰ, instalované na volných plochách nebo na stᖐechách administrativních 
budov, výrobních a skladovacích hal:

Kat. území:
Slezské Pᖐedmᆰstí – parc.ა.st. 549/4  inst. výkon 0,128 MWp
Plotiᘐtᆰ nad Labem parc.ა. 615/4  inst. výkon 0,166 MWp
Kukleny - parc.ა. 646/1, parc.ა.st. 2608, 2609, 2865      inst. výkon 0,259 MWp
Slezské Pᖐedmᆰstí – parc.ა.st. 1721/1, 1721/2, 2396, parc.ა. 559, 560  inst. výkon 0,354 MWp
Nový Hradec Králové – parc.ა.st. 649/22, 649/23, 649/25, 649/27,27a, 649/36, 649/37, parc.ა. 1347

 inst. výkon 0,552 MWp
Tᖐebeᘐ - parc.ა. 216/44   inst. výkon 2,200 MWp

Výroba elektrické energie spalováním bioplynu: 
Tᖐebeᘐ – parc.ა. 216/6, ჀOV  inst. výkon 0,576 MW

Pro napájení elektrického trakაního vedení ០elezniაních drah celostátních je urაena mᆰnírna 
22/3kV stejnosmᆰrné proudové soustavy 3 kV. Mᆰnírna je umístᆰna v katastrálním území Plácky spolu 
s transformovnou ჀEZ Distribuce a.s. 110/35 kV HKSE Hradec Králové Sever.

Trakაní vedení trolejbusové dráhy napájejí აtyᖐi mᆰnírny s oznaაením: 

M1 – Terminál;
M2 – Garni;
M3 – Kukleny – Na Pra០ské;
M4 – ᘀvendova.

Mᆰnírny Dopravního podniku, a.s. jsou pᖐipojeny na kabelový rozvod ჀEZ Distribuce, a.s. 35 kV, 
transformace 35/0,52 kV.

H.4.4.4.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek zásobování elektrickou energií se vymezují plochy technické infrastruktury (T), 
liniové pᖐekryvné prvky vedení distribuაní soustavy 110 kV a významné vedení distribuაní soustavy 35 kV a 
bodové pᖐekryvné prvky zaᖐízení pro výrobu elektrické energie a významná elektrická stanice. 

Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování elektrickou energií jsou zobrazeny ve výkresu 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5). 

Elektrické vedení distribuაní soustavy 110 kV zajiᘐᙐuje dodávku elektrické energie pᖐedevᘐím 
k distribuაním transformovnám 110/35 kV.

Významné elektrické vedení distribuაní soustavy 35 kV zajiᘐᙐuje distribuci elektrické energie pᖐedevᘐím 
z distribuაních transformoven 110/35 kV k zaᖐízením distribuაní soustavy 35 kV.
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Zaᖐízení pro výrobu elektrické energie vyrábí elektᖐinu pᖐemᆰnou z jiného zdroje energie.

Významná elektrická stanice je zaᖐízení zajiᘐᙐující transformaci, pᖐenos a distribuci elektᖐiny, napᖐ. 
transformovna, mᆰnírna atd.

Pro koncepci zásobování území elektrickou energií jsou novᆰ navr០eny následující pᖐekryvné prvky:

TE-01: vedení distribuაní soustavy 110 kV - venkovní vedení 110 kV v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí, Svinary a 
Bleᘐno pro napájení nové transformovny TR HK-VY Hradec Králové Východ. Pᖐipojení dvojitým venkovním 
vedením smyაkou ze stávajícího venkovního dvojitého vedení 110 kV ა. 1195 a 1196 Týniᘐtᆰ n/O –
Neznáᘐov;
TE-02: významná elektrická stanice - transformovna 110/35 kV TR HK-VY Hradec Králové Východ, v k.ú. 
Slezské Pᖐedmᆰstí pro výkonové posílení východní აásti mᆰsta;
TE-03: vedení distribuაní soustavy 110 kV - venkovní vedení 110 kV v k.ú. Stᆰ០ery, Plaაice a Kukleny pro 
napojení nové transformovny TR HK-ZA Hradec Králové Západ. Pᖐipojení dvojitým venkovním vedením 
smyაkou ze stávajícího venkovního dvojitého vedení 110 kV ა. 1161 a 1162 Elektrárna Opatovice –
Rozvodna Vᘐestary;
TE-04: významná elektrická stanice – transformovna 110/35 kV TR HK-ZA Hradec Králové Západ v k.ú. 
Kukleny pro výkonové posílení západní აásti mᆰsta;
TE-05: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z venkovního vedení 35 kV ke 
sto០árové transformovnᆰ ა. TS 058 letiᘐtᆰ KVUSS na úsekový odpínaა na sloupu ა. 14 pᖐed sto០árovou 
transformovnou ა. TS 0722 Piletice Suᘐka v k.ú. Pouchov, Rusek a Piletice. Dᛰvodem kabelového propojení 
je mo០nost zvýᘐení pᖐenáᘐeného výkonu venkovním vedením ა. VN 471 smᆰr Tᖐebechovice;
TE-06: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV mezi rohovým sloupem ა. 2 
venkovního vedení 35 kV v ulici Kladská ve Slatinᆰ a sloupem se stávajícím svodem do kabelu pro blokovou 
transformovnu ა. TS 1390 Safari v k.ú. Slatina a Slezské pᖐedmᆰstí. Dᛰvodem kabelového propojení je 
mo០nost zvýᘐení pᖐenáᘐeného výkonu venkovním vedením ა. VN 471 smᆰr Tᖐebechovice;
TE-07: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z transformovny ა. TS 0905 U 
Lípy do zastavitelné plochy typu B – bydlení v ji០ní აásti Malᘐovy Lhoty v k.ú. Malᘐovice a Malᘐova Lhota. 
Dᛰvodem je zajiᘐtᆰní pᖐíkonu pro zastavitelné plochy na jihu Malᘐovy Lhoty;
TE-08: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - venkovní vedení 35 kV pro pokraაování venkovního 
vedení do transformovny ა. TS 0778 Obalovna do zastavitelné plochy OS – obაanské vybavení - sportovní 
zaᖐízení v k.ú. Plaაice a Bᖐezhrad. Dᛰvodem je posílení dodávky elektrické energie do mᆰstské აásti 
Bᖐezhrad;
TE-09: významná elektrická stanice - pᖐechodová transformovna na venkovním vedení 35 kV ა. VN 372 
Rozvodna Vᘐestary – pᖐechodová transformovna ა. TS 0343 ZVÚ v ulici K Metelce v k.ú. Svobodné Dvory. 
Dᛰvodem je kolize stávajícího venkovního vedení 35 kV a odboაek z nᆰho se zastavitelnými plochami;
TE-10: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - pᖐelo០ka venkovního vedení ა. VN 372 do kabelových 
vedení 35 kV. Venkovní vedení se ukonაí v ulici K Metelce v novᆰ vybudované pᖐechodové transformovnᆰ a 
nahradí se kabely 35 kV a០ do stávající pᖐechodové transformovny ა. TS 0343 ZVÚ z dᛰvodu kolize 
s navr០enými zastavitelnými plochami obytnými a obytnými smíᘐenými mᆰstskými v k.ú. Plotiᘐtᆰ n.L. a 
Svobodné Dvory. Venkovní vedení se nahradí kabelovými vedeními 35 kV, která propojí stávající dotაené 
transformovny TS 0641, TS 0741, TS 0149, TS 1188, TS 1358, TS 0691 a TS 0696 a pᖐipojí novᆰ navr០enou 
transformovnu v areálu nového závodu ZVU, a.s. Pᖐelo០ka venkovního vedení si vy០ádá výmᆰnu stávajících 
sto០árových transformoven za kabelové;
TE-11: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - pᖐelo០ka venkovního vedení ა. 374 z dᛰvodu kolize 
s navr០eným koridorem dopravní infrastruktury – severní tangentou v k.ú. Plotiᘐtᆰ n.L. Pᖐelo០ka se provede 
venkovním vedením 35 kV mimo navr០ený koridor;
TE-13: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do transformovny ა. TS 1188 v k.ú. Kukleny a Svobodné Dvory;
TE-14: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do nové pᖐechodové transformovny v ulici K Metelce v k.ú. Kukleny a Svobodné Dvory;
TE-15: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1178 Cerea v k.ú. Kukleny;
TE-16: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1181 Arrow Bláhovka v k.ú. Kukleny a Plaაice;
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TE-17: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV propojující stávající 
transformovnu ა. TS 1300 CPS Bláhovka se stávající transformovnou ა. TS 1002 Rychlírna v k.ú. Plaაice a 
Kukleny;
TE-18: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV propojující stávající 
transformovnu ა. TS-1270 OC Kukleny se stávající transformovnou ა. TS 1024 Kukleny námᆰstí v k.ú. 
Kukleny;
TE-19: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do stávající transformovny ა. TS 1028 HK 4 Markova v k.ú. Kukleny;
TE-20: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Západ do zastavitelných ploch na Pra០ském Pᖐedmᆰstí (Ⴠervený dvᛰr), k.ú. Kukleny a Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí, s pᖐipojením do stávající transformovny ა. TS 0107 HK2 U Jelena a ukonაením na venkovním 
vedení 35 kV mezi odboაným sto០árem a stávající transformovnou ა. TS 683 Malý Bᖐezhrad písník;
TE-21: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy SV – smíᘐené obytné venkovské na jihu Slatiny v k.ú. Slezské 
Pᖐedmᆰstí a Slatina;
TE-22: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy SM – smíᘐené obytné mᆰstské do stávající transformovny ა. TS 0038 
Letiᘐtᆰ HTS v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí, Slatina, Piletice a Pouchov;
TE-23: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV ze stávající transformovny ა. 
TS 0038 Letiᘐtᆰ HTS do zastavitelné plochy SM – smíᘐené obytné mᆰstské (Správაice) s ukonაením na 
stávajícím venkovním vedení 35 kV ke stávající transformovnᆰ ა. TS 0340 Správაice v k.ú. Pouchov, 
Rusek a Vᆰkoᘐe;
TE-24: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV ze stávající transformovny ა. 
TS 0814 Vᆰkoᘐe do zastavitelné plochy B – bydlení (Vᆰkoᘐe) v k.ú. Vᆰkoᘐe;
TE-25: významné vedení distribuაní soustavy 35 kV - kabelové vedení 35 kV z budoucí rozvodny 110/35 
kV HK Východ do zastavitelné plochy V – výroba na východᆰ Skladiᘐtní oblasti v k.ú. Slezské Pᖐedmᆰstí;
TE 26: významná elektrická stanice – transformovna 35/6 kV v areálu ZVU, a.s. nový závod pro zajiᘐtᆰní 
pᖐíkonu po likvidaci vstupní transformovny ა. TS HK 0343 Hradec Králové HK4 ZVU v k.ú. Kukleny.

Vybudováním transformoven 110/35 kV Hradec Králové Východ a Hradec Králové Západ (TE-01 a០ TE-04) se 
zajistí dodávky elektrické energie pro rozvojové plochy zastavitelné a plochy pᖐestavby ve východních a 
západních აástech mᆰsta. Dojde také k pᖐepojení stávajících vzdálených odbᆰrᛰ od rozvoden Hradec 
Králové Sever a Hradec Králové Jih na nové kabelové rozvody 35 kV a tím k nové konfiguraci rozvodné sítᆰ 
35 kV.

Realizace nových kabelových vedení TE-05 a TE-06 umo០ní zvýᘐení pᖐenáᘐeného výkonu elektrické energie 
venkovním vedením VN 471 do Tᖐebechovic p.O., z kterého jsou v souაasné dobᆰ pᖐipojeny აásti mᆰsta 
Piletice a Slatiny.

Navr០ené prvky TE-09 a TE-10 – pᖐelo០ka აásti venkovního vedení VN 372 do kabelu uvolní navr០ené 
rozvojové plochy v k.ú. Plotiᘐtᆰ n.L. a Svobodné Dvory od venkovního vedení.

Náplní ostatních prvkᛰ TE je návrh venkovních a kabelových vedení 35 kV do rozvojových ploch.

Zásobování nových odbᆰratelᛰ elektrickou energií v rozvojových plochách bydlení, smíᘐené obytné mᆰstské 
a venkovské se provede z distribuაní soustavy 0,4 kV, která bude napájena ze stávajících nebo novᆰ 
vybudovaných distribuაních transformoven 35/0,4 kV.

Zásobování nových odbᆰratelᛰ elektrickou energií v rozvojových plochách obაanského vybavení a plochách 
výroby a skladování se provede z distribuაní soustavy 35 kV z vlastních transformoven 35/0,4 kV nebo 
z distribuაní soustavy 0,4 kV stávající nebo novᆰ zᖐízené.

V navr០ených rozvojových plochách je nutno v dalᘐích stupních dokumentace vyაlenit plochy pro 
transformovny 35/0,4 kV a zabezpeაit prᛰchod distribuაních vedení elektrizaაních soustav 35 kV a 0,4 kV.

Jako podklady k vypracování koncepce zásobování území elektrickou energií byly vyu០ity:

- Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje;
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, schválené dne 8.9.2011;
- informace spoleაnosti ჀEZ Distribuce, a.s.



ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1 285

Schéma zásobování území elektrickou energií



286 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

H.4.4.5. Zásobování území plynem

H.4.4.5.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Vysokotlaké plynovodní rozvody a regulaაní stanice

Mᆰsto je od r. 1986 zásobováno dvᆰma VTL plynovody - plynovod VTL DN 500 prochází západnᆰ od Kuklen, 
na východním okraji mᆰsta je vybudován VTL plynovod DN 300. 

Regulaაní stanice

Umístᆰní Typ redukce Výkon (m3/hod)
Bᖐezhrad VTL/STL 3 000
HK – Faráᖐství VTL/STL 9 000
HK - Faráᖐství EOP VTL/STL 6 000
HK – Filtry VTL/STL 10 000
HK – Malᘐovice II VTL/STL/NTL 10 000
HK – Nový HK VTL/STL 2 000
HK – Plaაice VTL/STL 1 200
HK – Zelená VTL/STL 2 000
HK – Svobodné Dvory VTL/STL 6 000
Malᘐova Lhota VTL/STL 1 500
Plotiᘐtᆰ nad Labem VTL/STL 1 200

Stᖐedotlaké plynovodní rozvody a regulaაní stanice

Rozvody stᖐedotlakého plynu jsou vyu០ívány hlavnᆰ pro zásobování vᆰtᘐích odbᆰratelᛰ a pro plynofikaci 
ucelených აástí mᆰsta. Stᖐedotlakým plynovodem jsou zásobovány mᆰstské აásti Malᘐova Lhota, Plaაice, 
Plotiᘐtᆰ nad Labem, Piletice, Rusek, Svobodné Dvory, Slatina a skladiᘐtní oblast na Slezském pᖐedmᆰstí. 

Lokality Bᖐezhrad, Kluky, Nový Hradec Králové, Pouchov, Roudniაka, Trebeᘐ, Svinary a Vᆰkoᘐe jsou 
zásobovány kombinací stᖐedotlakých a nízkotlakých plynovodních sítí. 

Regulaაní stanice

Umístᆰní Typ redukce Výkon (m3/hod)

HK – Jiráskovy sady STL/NTL 1 000
HK – Labská kotlina I STL/NTL 3 000
HK – Malᘐovice I STL/NTL 2 000
HK – Nerudova STL/NTL 3 000
HK – Orlická kotlina STL/NTL 1 000
HK – Stoletá STL/NTL 1 200
HK – Vertex STL/NTL 2 000
HK – Veverkova STL/NTL 1 200

Nízkotlaké plynovodní rozvody

Rozvody nízkotlakého plynu jsou vyu០ívány pᖐevá០nᆰ v pᛰvodní mᆰstské zástavbᆰ (Slezské pᖐedmᆰstí, 
Malᘐovice, Kukleny, Pra០ské pᖐedmᆰstí a okolí Velkého námᆰstí), pᖐípadnᆰ v kombinaci se stᖐedotlakou 
plynovodní sítí v okrajových აástech mᆰsta (viz. výᘐe).

Nevyhovující a staré rozvody nízkotlakého plynu jsou postupnᆰ rekonstruovány a pᖐetlakovány na STL 
plynovody.

Ochranné pásmo dle zákona ა. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, je:

- u VTL plynovodᛰ vᘐude, u STL plynovodᛰ ve volném terénu a u RS VTL =  4,0 m od okraje potrubí 
(objektu);

- u STL a NTL plynovodᛰ v zástavbᆰ = 1,0 m od okraje potrubí.
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Bezpeაnostní pásmo je:

- u VTL plynovodᛰ (pᖐípojek) do 40 barᛰ vაetnᆰ, do DN 100 vაetnᆰ = 10,0 m od okraje potrubí;
- u VTL plynovodᛰ (pᖐípojek) do 40 barᛰ vაetnᆰ, od DN 100 do DN 300 vაetnᆰ = 20,0 m od okraje potrubí;
- u VTL plynovodᛰ (pᖐípojek) do 40 barᛰ vაetnᆰ, od DN 300 do DN 500 vაetnᆰ = 30,0 m od okraje potrubí;
- u VTL plynovodᛰ (pᖐípojek) do 40 barᛰ vაetnᆰ, od DN 500 do DN 700 vაetnᆰ = 45,0 m od okraje potrubí;
- u VTL plynovodᛰ (pᖐípojek) do 40 barᛰ vაetnᆰ, nad DN 700 = 65,0 m od okraje potrubí;
- u VVTL plynovodᛰ nad 40 barᛰ, do DN 100 vაetnᆰ = 80,0 m od okraje potrubí;
- u VVTL plynovodᛰ nad 40 barᛰ vაetnᆰ, od DN 100 do DN 500 vაetnᆰ = 120,0 m od okraje potrubí;
- u RS VTL do 40 barᛰ vაetnᆰ = 10,0 m od objektu;
- u RS VTL nad 40 barᛰ = 20,0 m od objektu.

H.4.4.5.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pro zásobování plynem se vymezují plochy technické infrastruktury (T), liniové 
pᖐekryvné prvky plynovod VTL a významný plynovod STL, bodové pᖐekryvné prvky regulaაní stanice plynu a 
ploᘐný pᖐekryvný prvek koridor pro plynovod VVTL. 

Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování plynem jsou zobrazeny ve výkresu Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5).

Plynovod VTL (vysokotlaký) zajiᘐᙐuje pᖐívody a rozvody k regulaაní stanici a bezpeაné zásobení mᆰsta 
zemním plynem.

Významný plynovod STL (stᖐedotlaký) zajiᘐᙐuje zásobení jednotlivých lokalit mᆰsta zemním plynem.

Regulaაní stanice plynu zajiᘐᙐuje regulaci vyᘐᘐího tlaku plynu na potᖐebný tlak v distribuაní síti.

Koridor pro plynovod VVTL vymezuje prostor pro umístᆰní plynovodu VVTL zajiᘐᙐujícího tranzit zemního 
plynu.

Pro zajiᘐtᆰní zásobování plynem jsou kromᆰ stávajících ᖐadᛰ novᆰ navr០eny tyto pᖐekryvné prvky:

TP-01: významný plynovod STL - prodlou០ení STL plynovodního ᖐadu západnᆰ od letiᘐtᆰ;
TP-02: významný plynovod STL - pᖐelo០ka STL plynovodu (pᖐelo០ka navazuje na TP-03) vedená ji០nᆰ od 
Piletické ulice z dᛰvodu kolize s rozvojovými plochami;
TP-03: významný plynovod STL - pᖐelo០ka STL plynovodu DN 300 ji០nᆰ od Piletické ulice z dᛰvodu kolize 
s rozvojovými plochami;
TP-04: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod DN 90 v úseku mezi ulicemi Lhotecká a 
Stᖐíbrná;
TP-05: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod DN 200/225 vedený ulicemi Kmochova, 
Úprkova a Na Hrázce, plynovod je napojen na RS Malᘐova Lhota a navazuje na propojovací plynovod TP-06;
TP-06: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený ulicemi Náhon a Na Obაinách, plynovod 
propojuje RS HK Malᘐovice I a RS HK Malᘐovice II;
TP-07: významný plynovod STL pro zásobování nových rozvojových lokalit, prodlu០uje stávající STL 
plynovodní ᖐad v Honkovᆰ ulici a vede jihovýchodnᆰ do Bezruაovy ulice, dále ulicí Odlehlou do stávající 
RS HK Labská kotlina II Faráᖐství;
TP-08: významný plynovod STL pro zásobování nových rozvojových lokalit v oblasti „Temeᘐvár“, navazuje 
na TP – 07;
TP-09: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 100 od RS Bᖐezhrad smᆰrem na severozápad k Pra០ské 
tᖐídᆰ z dᛰvodu kolize s rozvojovými plochami;
TP-10: významný plynovod STL pro zásobování v rozvojové lokalitᆰ „Nová Zelená“, plynovod bude slou០it i 
pro propojení STL plynovodní sítᆰ mezi Pra០skou tᖐídou a Novou ulicí a navazuje na TP -11;
TP-11: významný plynovod STL mezi novou RS „Smeᙐák“ a ruᘐenou RS HK Svobodné Dvory pro zásobování 
v rozvojové lokalitᆰ „Nová Zelená“, plynovod bude slou០it i pro propojení STL plynovodní sítᆰ mezi 
Pra០skou tᖐídou a Novou ulicí;
TP-12: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený ulicemi Koutníkova a P. Jilemnického;
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TP-13: významný plynovod STL - propojovací STL plynovod vedený Koutníkovou ulicí a podél bývalého 
areálu ჀKD, plynovod bude napojen na RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-14: významný plynovod STL - propojení STL plynovodu DN 300 a RS Plotiᘐtᆰ nad Labem;
TP-15: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 300 mezi regulaაními stanicemi RS ჀKD Plotiᘐtᆰ a 
RS Plotiᘐtᆰ nad Labem z dᛰvodu kolize s rozvojovými plochami;
TP-16: regulaაní stanice plynu VTL/STL „Smeᙐák“ (10 000 m3/h);
TP-17: plynovod VTL - pᖐelo០ka VTL plynovodu DN 500 vedená na západ od nové trasy dálnice D11;
TP-18: koridor pro plynovod VVTL Oleᘐná – Náchod – Kudowa Zdroj na správním území mᆰsta – územní 
rezerva.

Na základᆰ Politiky územního rozvoje ჀR z roku 2008 a upᖐesnᆰní v ZUR Královehradeckého kraje z roku 
2011 je na správním území mᆰsta vymezena územní rezerva pro vedení koridoru propojovacího plynovodu 
VVTL DN 500 PN 63, vedoucího z území obce Oleᘐná v kraji Vysoაina na hranici ჀR - Polsko do území 
hraniაního pᖐechodu Náchod - Kudowa Zdroj. Koridor je upᖐesnᆰn tak, ០e je vymezen v rámci 600 m 
ᘐirokého koridoru ZÚR  v ᘐíᖐi 240 m s osou ve stávajícím plynovodu VTL. Koridor na nᆰkolika místech  
prochází okrajovou zástavbou mᆰsta se stávající obytnými objekty, jeho umístᆰní a upᖐesnᆰní vedení mimo 
zástavbu není v rámci koridoru ZÚR mo០né.

Územní plán vytváᖐí územní podmínky pro zásobování mᆰsta plynem pᖐi respektování ᘐirᘐích vazeb na 
okolí. Mᆰsto Hradec Králové bude nadále vyu០ívat distribuაní VTL plynovody. VTL DN 500 v západní აásti 
mᆰsta a VTL DN 300 vedoucí z jihu do východní აásti mᆰsta. Stanice katodové ochrany jsou mimo ᖐeᘐené 
území. Stávající plynovodní síᙐ je svým rozsahem schopna pokrýt vᘐechny po០adavky vyplývající 
z rozvojových lokalit. Z hlediska kapacit je pro novᆰ navrhované plynovodní ᖐady nutné vypracování 
územních studií na dané rozvojové lokality a upᖐesnᆰní spotᖐeby zemního plynu.

RWE plánuje zokruhování hlavních STL rozvodných ᖐadᛰ. Jedná se o propojení stávajících ᖐadᛰ novými 
úseky v oblastech:

- Malᘐovice – úsek vedený ulicemi Náhon, Kmochova, Úprkova, Na Hrázce a Na Obაinách;
- Svinary – úsek mezi ulicemi Lhotecká a Stᖐíbrná;
- Kukleny – úsek vedený Koutníkovou ulicí mezi ulicemi K Metelce a P. Jilemnického.

V lokalitách Slezské pᖐedmᆰstí, Malᘐovice, Bᖐezhrad a Kukleny je plyn rozvádᆰn v NTL plynovodní síti. 
Správce plynovodní sítᆰ RWE plánuje jejich pᖐetlakování na STL plynovodní síᙐ.

Pro novou zástavbu je preferováno rozᘐiᖐování pᖐedevᘐím STL plynovodᛰ, rozᘐíᖐení NTL sítᆰ bude minimální 
v místech, kde se nenachází STL plynovodní síᙐ. Starᘐí stávající sítᆰ ve mᆰstᆰ (pᖐevá០nᆰ ocelové potrubí) 
budou postupnᆰ rekonstruovány dle potᖐeby. Plyn bude v nové zástavbᆰ vyu០íván zejména pro rodinné 
domy. 

Pro vytápᆰní obytných domᛰ, komerაní zástavby a výrobních ploch je uva០ováno s napojením na soustavu 
CZT.

Jako podklady k vypracování koncepce zásobování území plynem byly vyu០ity:

- Aktualizace Územní energetické koncepce mᆰsta Hradec Králové (EVჀ s.r.o., Pardubice, 2006);
- Územní energetická koncepce Královehradeckého kraje - aktualizace 2009 (RAEN s.r.o., Praha, 2009);
- Posouzení plynofikace a mo០ností rozvoje plynofikace mᆰsta HRADEC KRÁLOVÉ (AV projekt CZ s.r.o., 

Hradec Králové, 2011);
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, schválené dne 8.9.2011;
- informace spoleაnosti RWE GasNet s.r.o.
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H.4.4.6. Zásobování území teplem

H.4.4.6.1. Souაasný stav a východiska ᖐeᘐení

Soustava centrálního zásobování teplem (SCZT)

Zdroje tepla

Hlavním zdrojem tepla pro SCZT je Elektrárna Opatovice (EOP), která zásobuje teplem mᆰsta Hradec 
Králové, Pardubice, Chrudim, Láznᆰ Bohdaneა a vesnice Ⴠeperka a Opatovice nad Labem (Pohᖐebaაka). 
Palivem je hnᆰdé uhlí. 

Pro pᖐípad poruchy nebo odstávky EOP nebo zvýᘐené poptávky po tepelné energii pᖐi klimatických 
extrémech jsou v Hradci Králové vybudovány zálo០ní zdroje tepla. Zálo០ní zdroje jsou schopné pokrýt cca 
50% potᖐeby tepla pro mᆰsto. Fakultní nemocnice je napojena na SCZT, ale disponuje i vlastní zálo០ní 
kotelnu, která je schopna v krizových situacích dodávat teplo do SCZT.

Pᖐehled zálo០ních zdrojᛰ v Hradci Králové

Umístᆰní Instalovaný výkon Druh paliva Uvedení do provozu
Rozvod tepla “Faráᖐství” 45 MW ZP / LTO r. 2004
ZVU 2x 45 MW ZP / LTO r. 2005
PETROF (mobilní) 2x 2,5 MW LTO r. 2003
Fakultní nemocnice 13 MW ZP pᖐed r. 2002

Tepelný napájeა

Teplo je z Elektrárny Opatovice dopravováno do mᆰsta Hradce Králové pomocí tepelného napájeაe v délce 
8,1 km. Napájeა je napojen do rozdᆰlovací a pᖐedávací stanice Faráᖐství (je zároveᒀ i dispeაinkem). 
Napájeა je slo០en ze dvou potrubí DN 500 mm a jednoho potrubí DN 700 mm. 

V topné sezónᆰ se potrubí DN 700 pou០ívá jako napájecí a obᆰ potrubí DN 500 jako vratné. Mimo topnou 
sezónu se pro napájecí potrubí vyu០ívá prostᖐední potrubí DN 500 a jako vratné se pou០ívá krajní potrubí 
DN 500. Potrubí DN 700 je odstaveno. 

Mᆰstská rozvodná síᙐ SCZT

Primární mᆰstská síᙐ

Primární rozvody tepla jsou vyvedeny z rozdᆰlovací a smᆰᘐovací stanice Faráᖐství. Primární sítí je teplo 
rozvádᆰno do pᖐedávacích stanic, ze kterých jsou vedeny sekundární rozvody k odbᆰratelᛰm tepla a teplé 
u០itkové vody. Jedná se o vᆰtve A, B, C a D zásobující oblast Hradce Králové. Vᆰtve F zásobující Bᖐezhrad 
odboაuje pᖐímo z tepelného napájeაe. Vᆰtev E není zatím realizována (výhledové zásobování lokality 
Temeᘐvár). Celková délka primárních rozvodᛰ v Hradci Králové je 67,9 km. 

Rozdᆰlení primárních vᆰtví

Vᆰtev A – 2x DN 500
Vᆰtev B – 2x DN 500
Vᆰtev C – 2x DN 600
Vᆰtev D – 2x DN 500, za Feronou 2x DN 350
Vᆰtev E – zatím nerealizována  (lokalita Temeᘐvár)
Vᆰtev F – 2x DN 350

Sekundární mᆰstská síᙐ

V sekundární sítí jsou pou០ívány dvoutrubní nebo აtyᖐtrubní rozvody. Dvoutrubní vedení pᖐivádí teplo do 
odbᆰrného místa, kde je poté v objektové PS upravena teplota a souაasnᆰ je pᖐes výmᆰník ohᖐívána teplá 
u០itková voda (TÚV). U აtyᖐtrubních rozvodᛰ (2x ústᖐední vytápᆰní, 1x TÚV a 1x cirkulace) je teplo a 
TÚV dodáváno k odbᆰratelᛰm pᖐímo z centrální PS. 

Potrubí jsou vedena v neprᛰlezných kanálech nebo pomocí pᖐedizolovaného potrubí.
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Pᖐedávací stanice (PS)

Pᖐedávací stanice tepla jsou rozdᆰleny na centrální a objektové. 

Centrální pᖐedávací stanice jsou napojeny na primární rozvody a teplo je z nich dále rozvádᆰno 
sekundárními rozvody k jednotlivým odbᆰratelᛰm. 

Objektové pᖐedávací stanice jsou umístᆰny pᖐímo v objektu odbᆰratele tepla a jsou napojeny na primární 
rozvody tepla. 

Na území mᆰsta Hradec Králové je na stranᆰ primárních rozvodᛰ celkem 276 pᖐedávacích stanic. Z toho je 
ve vlastnictví EOP, s.r.o. 78 PS, které zásobují pᖐevá០nᆰ prᛰmyslovou zástavbu mᆰsta. Tepelné 
hospodáᖐství Hradec Králové, s.r.o.(THHK) zásobující vᆰtᘐinou bytovou a obაanskou zástavbu vlastní 79 
PS a dalᘐích 14 PS mají ve správᆰ. Zbylých 105 PS je ve vlastnictví odbᆰratelᛰ.

EOP a THHK vlastní zpravidla centrální PS a PS ve vlastnictví odbᆰratelᛰ jsou témᆰᖐ výhradnᆰ objektové 
PS. 

Ochranné pásmo teplovodᛰ je dle zákona ა. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ je 2,5 m od okraje potrubí. Kotelny ochranná pásma nemají.

H.4.4.6.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pro zásobování teplem se vymezují plochy technické infrastruktury (T), liniové 
pᖐekryvné prvky významné vedení systému CZT a bodové pᖐekryvné prvky kotelna systému CZT. 

Plochy technické infrastruktury (T) jsou zobrazeny v hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce 
technické infrastruktury (A.2.5), pᖐekryvné prvky koncepce zásobování teplem jsou zobrazeny ve výkrese 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5).

Významné vedení systému CZT (centrální zásobování teplem) zajiᘐᙐuje zásobení jednotlivých lokalit mᆰsta 
teplem, pᖐedevᘐím v profilu 2x DN 300-700.

Kotelna systému CZT (centrální zásobování teplem) zajiᘐᙐuje výrobu tepla, teplé u០itkové vody, pᖐípadnᆰ 
výrobu elektrické energie (kogeneraაní jednotky).

Pro zajiᘐtᆰní zásobování teplem jsou kromᆰ stávajících ᖐadᛰ novᆰ navr០eny tyto pᖐekryvné  prvky:

TT-01: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit ve Vᆰkoᘐích a 
v okolí letiᘐtᆰ, je veden podél západního obchvatu Vᆰkoᘐ a dále na západ od letiᘐtᆰ;
TT-02: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit vedený 
Koutníkovou ulicí k areálu bývalého ჀKD v Plotiᘐtích nad Labem;
TT-03: významné vedení systému CZT - pᖐelo០ka stávajícího horkovodu vedeného ulicí Za ᘀkodovkou 
z dᛰvodu kolize s novými rozvojovými lokalitami (აást horkovodu je vedena nad zemí); v areálu ZVU se 
nachází zálo០ní kotelna CZT, která bude zachována a pᖐepojena na novou trasu horkovodu;
TT-04: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování rozvojové lokality „Nová Zelená“ vedený 
od kᖐi០ovatky ulic Goაárova a Za ᘀkodovkou smᆰrem na západ;
TT-05: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit v oblasti 
Pra០ského pᖐedmᆰstí a mezi Plaაicemi a Kukleny, propojený s TT-04 a TT-06;
TT-06: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit na jihovýchod 
od Plaაic, propojený s TT-05;

TT-07: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví B a D mezi tᖐídou Antonína Dvoᖐáka 
a ulicí Na Okrouhlíku;

TT-08: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví A a C mezi tᖐídou Víta Nejedlého a 
Vᘐesportovním stadionem;

TT-09: významné vedení systému CZT - propojení horkovodních vᆰtví A a D mezi Tᖐídou SNP a Skladiᘐtní 
oblastí (za Feronou);

TT-10: významné vedení systému CZT - horkovod pro zásobování nových rozvojových lokalit podél tratᆰ 
Hradec Králové - Letohrad, propojený s TT-09.
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Dodávka tepla bude i nadále ᖐeᘐena primárnᆰ ze soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále jen 
CZT) ze zdroje tepla v elektrárnᆰ Opatovice nad Labem. 
Stávající síᙐ CZT je svým rozsahem a kapacitou schopna pokrýt vᘐechny po០adavky vyplývající 
z rozvojových lokalit. 

Koncepce pᖐestavby zanádra០ního prostoru (areál ZVU) poაítá se zachováním stávajícího zálo០ního zdroje 
tepla – kotelny systému CZT ZVU. Pro zálo០ní zdroj není vymezena samostatná plocha s rozdílným
zpᛰsobem vyu០ití pro technickou infrastrukturu, je umístᆰn v ploᘐe smíᘐené obytné – mᆰstské, kde je 
stanoveno pᖐípustné vyu០ití pro stavby a zaᖐízení technické infrastruktury.

Z hlediska kapacit je pro novᆰ navrhované horkovodní rozvody nutné vypracování územních studií na dané 
rozvojové lokality a upᖐesnᆰní spotᖐeby tepla.

Jako podklady k vypracování koncepce zásobování území teplem byly vyu០ity:

- Aktualizace Územní energetické koncepce mᆰsta Hradec Králové (EVჀ s.r.o., Pardubice, 2006);
- Územní energetická koncepce Královehradeckého kraje - aktualizace 2009 (RAEN s.r.o., Praha, 2009);
- informace spoleაnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
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Schéma zásobování území teplem
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H.4.4.7. Elektronické komunikace

H.4.4.7.1. Stávající stav a východiska ᖐeᘐení

Na území mᆰsta Hradce Králové jsou provozovány sítᆰ veᖐejných a neveᖐejných elektronických komunikací 
rᛰznými operátory elektronických komunikací.

Veᖐejnou komunikaაní síᙐ provozují na území mᆰsta Hradce Králové tyto spoleაnosti: 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- T-Mobile Czech a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- UPC Ⴠeská republika a.s.
- HKfree.org 
- Magnalink a.s. Hradec Králové
- a dalᘐí lokální operátoᖐi.

Pevnou telefonní síᙐ provozují spoleაnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., UPC Ⴠeská republika a.s. a 
Magnalink a.s. Hradec Králové

Telefonní ústᖐedny spoleაnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:

bránová tranzitní ústᖐedna TTÚ -Akademika Bedrny 365/10
koncové místní ústᖐedny HOST – HK 55 –Ⴠeskoslovenské armády 954/7

HOST – HK 56 – Akademika Bedrny 365/10
vzdálené úაastnické jednotky RSU Nerudova

RSU Slezská
RSU Pod zámeაkem
RSU Bᖐezhrad
RSU Svinary

Pᖐíjem a vysílání z pozemních a satelitních vysílaაᛰ pro UPC Ⴠeská republika a.s. a uzlový bod rozvodᛰ 
kabelové televize se nachází v Prᛰmyslové ulici ა.p. 1200 (budova PVT).

Mobilní hlasové slu០by GSM poskytují tyto spoleაnosti:

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- T-Mobile Czech a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.

Mo០nost bezdrátového pᖐipojení k internetu v Hradci Králové poskytuje mno០ství lokálních operátorᛰ.

Vysílaაe a pᖐevadᆰაe operátorᛰ mobilních telefonᛰ a poskytovatelᛰ internetu jsou umístᆰny na mnoha 
výᘐkových budovách pro pokrytí signálem území mᆰsta Hradec Králové.

Pᖐenos digitální televize po kabelech uskuteაᒀují spoleაnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., UPC 
Ⴠeská republika a.s. a Magnalink a.s. Hradec Králové.

Na území mᆰsta je budována metropolitní optická síᙐ provozovatele Magnalink a.s. Hradec Králové, která 
poskytuje vysokorychlostní internet, digitální televizní vysílání, hlasové slu០by a dalᘐí telekomunikaაní 
slu០by pro firmy, instituce a obაany. V souაasné dobᆰ ji០ poskytuje slu០by v lokalitᆰ Malᘐovice, která je 
sídlem jejich základny. 

Neveᖐejné komunikaაní sítᆰ jsou provozovány na území mᆰsta Hradce Králové tᆰmito subjekty:

- Ministerstvo vnitra ჀR
- Ministerstvo národní obrany ჀR – VUSS
- Hasiაský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
- Univerzita Karlova
- Univerzita Hradec Králové
- ჀD Telematika, a.s.
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- ჀEZ ICT Services, a.s.
- Dial Telecom, a.s.
- GTS Novera a.s.
- Sloane Park Property Trust, a.s.
- Maxprogres, s.r.o.
- EOP Elektrárny Opatovice, a.s. 
- Biskupství královéhradecké

Elektronické komunikaაní zaᖐízení jednotlivých provozovatelᛰ neveᖐejné komunikaაní sítᆰ slou០í pro 
vysílání, pᖐenos, smᆰrování, spojování nebo pᖐíjem signálᛰ podle jejich provozních potᖐeb. Zaᖐízení jsou 
umístᆰna v základnách nebo ústᖐednách.

Ve mᆰstᆰ Hradec Králové na vybraných místech je instalován kamerový bezpeაnostní systém, kdy jsou ve 
vytypovaných místech osazeny otoაné kamery. Dispeაink tohoto systému se nachází v sídle Mᆰstské policie 
v Dlouhé ulici.

Radiová zaᖐízení na území mᆰsta Hradec Králové jsou provozována tᆰmito subjekty:

- Ministerstvo vnitra ჀR
- Ministerstvo národní obrany ჀR
- Ⴠeské radiokomunikace, a.s.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vysílaაe a pᖐevadᆰაe radiových zaᖐízení jsou instalovány na samostaných sto០árech nebo na výᘐkových 
budovách.

Páteᖐní rozvody veᖐejné i neveᖐejné elektronické sítᆰ tvoᖐí optické kabely, ulo០ené v optotrubkách. 
Pᖐístupová síᙐ k jednotlivým úაastníkᛰm je provedena metalickými kabely.

Mᆰstem procházejí podzemní komunikaაní vedení pᖐenosové veᖐejné komunikaაní sítᆰ nadmístního 
významu operátora Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: HK – smᆰr Praha, HK smᆰr Pardubice, HK – smᆰr 
Rychnov n/Kn., HK – smᆰr Ústí n/Orl., Zábᖐeh, HK – smᆰr Náchod, HK - smᆰr Jiაín.

H.4.4.7.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní podmínek pro elektronické komunikace se vymezují liniové pᖐekryvné prvky významné 
elektronické komunikaაní vedení a bodové pᖐekryvné prvky významné elektronické komunikaაní zaᖐízení. 

Pᖐekryvné prvky koncepce elektronických komunikací jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce technické 
infrastruktury (A.2.5). Územní plán stabilizuje umístᆰní elektronických komunikaაních vedení, t.j. 
páteᖐních rozvodᛰ veᖐejné i neveᖐejné elektronické sítᆰ a umístᆰní elektronických zaᖐízení, nové prvky 
elektronických komunikací nejsou navrhovány.

Významná síᙐ elektronických komunikací je pᖐenosový systém, který umo០ᒀuje pᖐenos signálu po vedení, 
rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostᖐedky.

Významné elektronické komunikaაní zaᖐízení je technické zaᖐízení pro vysílání, pᖐenos, smᆰrování, 
spojování nebo pᖐíjem signálᛰ prostᖐednictvím elektromagnetických vln.

Spoleაnost Telefónica O2, a.s. zajistí pᖐipojení nových úაastníkᛰ v rozvojových plochách rozᘐíᖐením 
stávajících sítí bez nutnosti výstavby nových ústᖐeden. Nová elektronická komunikaაní vedení je mo០né 
umisᙐovat ve vᘐech rozvojových plochách.

Provozovatel metropolitní optické sítᆰ Magnalink a.s. Hradec Králové vyu០ívá pro své rozᘐíᖐení do 
rozvojových ploch koridory elektrické distribuაní sítᆰ, koridory vodovodních a kanalizaაních sítí, koridory 
tepelných sítí a koridory plynovodních sítí.

Pro zajiᘐtᆰní provozu rádiových smᆰrových spojᛰ je nutné zajistit pᖐímou viditelnost mezi koncovými body 
a respektovat je pᖐi návrzích nové výstavby, zejména výᘐkových staveb.

V místech pᖐípadných kolizí stávajících elektronických komunikaაních vedení s plánovanou zástavbou se 
pᖐedpokládají pᖐelo០ky vedení do vhodnᆰjᘐích tras.
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Rozvoj a zvyᘐování kapacity veᖐejných sítí elektronických komunikací je zajiᘐᙐován výstavbou nových 
ᘐirokopásmových sítí, zejména pro vysokorychlostní pᖐístup k internetu a výstavbou mobilních 
radiokomunikaაních systémᛰ nových generací.

Jako podklady k vypracování koncepce elektronických komunikací byly vyu០ity:

- informace spoleაnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.;
- informace spoleაnosti UPC Ⴠeská republika a.s.;
- informace spoleაnosti Magnalink a.s. Hradec Králové.
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Schéma elektronických komunikací
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H.4.4.8. ᖀeᘐení civilní ochrany, krizového ᖐízení a po០ární bezpeაnosti

H.4.4.8.1. Souაasný stav a ᖐeᘐení

Na základᆰ koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválené usnesením 
vlády ა. 165 ze dne 25. února 2008 je tᖐeba z hlediska ochrany obyvatelstva respektovat po០adavky 
k územnímu plánu podle vyhláᘐky ა. 380/2002 Sb., k pᖐípravᆰ a provádᆰní úkolᛰ ochrany obyvatelstva, kde 
§ 20 definuje následující po០adavky civilní ochrany, které je tᖐeba zapracovat do územního plánu obce:

a) ochrana území pᖐed prᛰchodem prᛰlomové vlny vzniklé zvláᘐtní povodní;
b) zóny havarijního plánování;
c) ukrytí obyvatelstva v dᛰsledku mimoᖐádné události;
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování;
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci;
f) vymezení a uskladnᆰní nebezpeაných látek mimo souაasnᆰ zastavᆰná a zastavitelná území obce,
g) záchranné, likvidaაní a obnovovací práce pro odstranᆰní nebo sní០ení ᘐkodlivých úაinkᛰ kontaminace, 

vzniklých pᖐi mimoᖐádné události;
h) ochrana pᖐed vlivy nebezpeაných látek skladovaných v území;
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Ad a) Ochrana území pᖐed prᛰchodem prᛰlomové vlny vzniklé zvláᘐtní povodní

Zvláᘐtní povodeᒀ pod vodním dílem Rozkoᘐ – naruᘐení tohoto vodního díla, spojené se vznikem povodᒀové 
prᛰlomové vlny zvláᘐtní povodnᆰ, bude svými rozsáhlými niაivými úაinky dᛰvodem ke vzniku krizové 
situace a následnému vyhláᘐení krizového stavu. 

Území Hradce Králové není ohro០eno prᛰlomovou vlnou zvláᘐtní povodnᆰ pod vodním dílem Rozkoᘐ.

Území mᆰsta je ohro០eno záplavovou vlnou zvláᘐtní povodnᆰ pod vodním dílem Rozkoᘐ. Tuto problematiku 
ᖐeᘐí „Plán ochrany území pod vodním dílem Rozkoᘐ pᖐed zvláᘐtní povodní“, který je souაástí Krizového 
plánu ORP Hradec Králové. Tento plán ᖐeᘐí mimo jiné:

- zajiᘐtᆰní varování a informování obyvatelstva;
- zajiᘐtᆰní dodávek energií, pitné vody a slu០eb telekomunikací;  
- plán evakuace z území ohro០eného zvláᘐtní povodní;
- základní opatᖐení.
Rozvojové plochy územního plánu musí být zahrnuty do „Plánu ochrany území pod vodním dílem Rozkoᘐ 
pᖐed zvláᘐtní povodní“ a tím i do „Krizového plánu ORP Hradec Králové“.

Ad b) Zóny havarijního plánování

Zónou havarijního plánování území v okolí objektu nebo zaᖐízení se rozumí území, v nᆰm០ krajský úᖐad 
uplatᒀuje po០adavky havarijního plánování formou vnᆰjᘐího havarijního plánu.

Zóna havarijního plánování jsou urაeny pro známé ohro០ující objekty v Hradci Králové.

Ad c) Ukrytí obyvatelstva v dᛰsledku mimoᖐádné události

Tato problematika je rozpracována v „Plánu ukrytí obyvatelstva“, který je souაástí „Plánu აinnosti orgánᛰ 
mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku mimoᖐádné události“.

Stálé úkryty slou០í k ukrytí obyvatelstva a tvoᖐí je trvalé ochranné prostory v podzemní აásti staveb nebo 
stavby stojící samostatnᆰ. Stálé tlakovᆰ odolné úkryty se vyu០ívají k ochranᆰ obyvatelstva proti úაinkᛰm 
zbraní hromadného niაení v pᖐípadᆰ stavu ohro០ení státu a váleაného stavu.

Improvizované úkryty se budují v místech, kde nelze k ochranᆰ obyvatelstva vyu០ít stálých úkrytᛰ.

Je pᖐedpoklad, ០e stálé úkryty na území mᆰsta budou do nᆰkolika let vyᖐazeny z evidence a stanou se 
„improvizovanými úkryty“.

Statutární mᆰsto Hradec Králové nevlastní ០ádný úkryt.
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Lze doporuაit, aby novᆰ budované objekty byly v zájmu jejich majitelᛰ ᖐeᘐeny tak, aby disponovaly 
prostory vyhovujícími podmínkám pro mo០né vybudování improvizovaného úkrytu.

Ad d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace obyvatelstva je ᖐeᘐena pro mimoᖐádnou událost na hlavním nádra០í Hradec Králové v „Plánu 
evakuace obyvatelstva“, který je souაástí „Plánu აinnosti orgánᛰ mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku 
mimoᖐádné události“.

Mimoᖐádnou událostí na hlavním nádra០í se rozumí mo០nost úniku nebezpeაné látky, napᖐ. „ᖀeᘐení výronu 
nebo úniku chlóru – ០elezniაní cisterna Ⴠeské dráhy, Uzlová ០elezniაní stanice Hradec Králové“. Manuál 
k plánu evakuace pro mimoᖐádnou událost na hlavním nádra០í Hradec Králové urაuje mimo jiné:

- evakuaაní zónu;
- rozhodnutí o zahájení evakuace;
- varování obyvatelstva;
- svolání a აinnost krizového ᘐtábu mᆰsta;
- evakuaაní stᖐediska;
- místa shroma០ჰování osob;
- trasy svozu do evakuaაních stᖐedisek;
- ukonაení evakuace.

Nejvíce obyvatel by bylo nutné evakuovat v pᖐípadᆰ vzniku zvláᘐtní povodnᆰ pod vodním dílem Rozkoᘐ.
Evakuaაní stᖐediska a pᖐíjmová stᖐediska by byla zᖐizována ve ᘐkolských zaᖐízeních (základních ᘐkolách a 
vybraných stᖐedních ᘐkolách), které se nachází mimo zóny mo០ného ohro០ení. 

Ad e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Hasiაský záchranný sbor Královéhradeckého kraje má k dispozici soupravu humanitární pomoci 
k okam០itému pou០ití pro 20 osob. Dále je zde ulo០ena souprava pro humanitární pomoc k následnému 
pou០ití pro 50 osob.

V Hradci Králové pᛰsobí ᖐada organizací, které jsou schopny obyvatelᛰm posti០eným mimoᖐádnou událostí 
poskytnout humanitární pomoc.

Mᆰsto Hradec Králové nemá ០ádný sklad materiálu civilní ochrany, materiál humanitární pomoci je ve 
skladech Technických slu០eb Hradec Králové, p.o.

Ad f) Vymezení a uskladnᆰní nebezpeაných látek mimo souაasnᆰ zastavᆰná a zastavitelná území obce

Umísᙐování ohro០ujících objektᛰ na území Hradce Králové v rámci navr០ených ploch pro výrobu a 
skladování eventuálnᆰ pro technickou infrastrukturu je nutno pᖐísluᘐnými orgány zodpovᆰdnᆰ zva០ovat pᖐi 
striktním respektování platných právních pᖐedpisᛰ, zvláᘐtᆰ pᖐedpisᛰ týkajících se po០ární ochrany a 
prevenci záva០ných havárií.

Ad g) Záchranné, likvidaაní a obnovovací práce pro odstranᆰní nebo sní០ení ᘐkodlivých úაinkᛰ 
kontaminace, vzniklých pᖐi mimoᖐádné události

Na území mᆰsta sídlí ᖐada organizací, které se zabývají odstraᒀováním nebezpeაných odpadᛰ.

Místa pro dekontaminaci osob jsou uvedeny v dokumentu „Dekontaminace osob“ z „Plánu აinnosti orgánᛰ 
mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku mimoᖐádné události“.

Mobilní dekontaminaაní jednotka je umístᆰna u Hasiაského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Pro ᖐeᘐení ekologických havárií je v „Plánu აinností orgánᛰ mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku mimoᖐádné 
události“ v dokumentu „Organizace pro ᖐeᘐení ekologických havárií“ vytipováno nᆰkolik odborných 
organizací zamᆰᖐených na tuto აinnost.

Ad h) Ochrana pᖐed vlivy nebezpeაných látek skladovaných v území
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Systém prevence záva០ných havárií pro objekty a zaᖐízení, v nich០ je umístᆰna vybraná nebezpeაná 
chemická látka nebo chemický pᖐípravek ukládá zákon ა. 59/2006 Sb., o prevenci záva០ných havárií 
zpᛰsobených vybranými nebezpeაnými chemickými látkami nebo chemickými pᖐípravky, v platném znᆰní.

Ka០dá právnická nebo podnikající osoba, která je vlastníkem, správcem nebo u០ivatelem provozᛰ 
s nebezpeაnými látkami má povinnost podílet se na pᖐípravᆰ opatᖐení záchranných a likvidaაních prací pro 
pᖐípad chemické havárie podle § 24, odst. 1 písm. a) zákona ა. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o zmᆰnᆰ nᆰkterých pᖐedpisᛰ.

Bezprostᖐední varování obyvatel pᖐed následky záva០né chemické havárie je zabezpeაeno 61 
elektronickými sirénami a 9 rotaაními sirénami, následná informace pro obyvatele by byla zabezpeაena 
elektronickými sirénami a pᖐípadnᆰ i místním rozhlasem v souladu s dokumentem „Souhrnný pᖐehled 
varování“ z „Plánu აinnosti orgánᛰ mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku mimoᖐádné události“.

K ochranᆰ dýchacích cest a povrchu tᆰla je tᖐeba v pᖐípadᆰ chemické havárie vyu០ívat improvizované 
prostᖐedky. Informace o improvizovaných prostᖐedcích je zveᖐejnᆰna na webových stránkách mᆰsta Hradce 
Králové http://www.hradeckralové.org/urad/prostredky-improvizovane-ochrany.

Ukrytí pᖐed následky chemické havárie je nutné provádᆰt podle zásad improvizovaného ukrytí pro pᖐípad 
chemické havárie. Informace o improvizovaném ukrytí je zveᖐejnᆰna na webových stránkách mᆰsta Hradce 
Králové http://www.hradeckralové.org/urad/jak-se-chovat-pri-chemicke-havarii.

Významným opatᖐením pro ochranu obyvatelstva Hradce Králové pᖐed vlivy nebezpeაných látek je 
zákaz umísᙐování a pᖐechovávání na svých katastrálních územích takových látek, které svým slo០ením, 
fyzikálními a chemickými vlastnostmi a mno០stvím podléhají zaᖐazení do skupiny B podle zákona ა. 
59/2006 Sb., o prevenci záva០ných havárií zpᛰsobených vybranými nebezpeაnými chemickými látkami 
nebo chemickými pᖐípravky, v platném znᆰní.

Navrhované plochy urაené pro výrobu a skladování a pro technickou infrastrukturu neumo០ᒀují umísᙐování 
a pᖐechovávání tᆰchto látek.

Ad i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Problematika nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou je obsa០ena v „ᖀeᘐení naruᘐení 
dodávek pitné vody velkého rozsahu“ z Krizového plánu ORP Hradec Králové a v „Plánu nouzového pᖐe០ití 
obyvatelstva“ z „Plánu აinnosti orgánᛰ mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku mimoᖐádné události“.

Problematiku zabezpeაení nouzových zdrojᛰ elektrické energie je mo០né ᖐeᘐit pᖐi vyhláᘐení krizového 
stavu pᖐes dodavatele nezbytných dodávek nebo zajiᘐtᆰní zdrojᛰ bez obsluhy ze skladᛰ Správy státních 
hmotných rezerv.

Velký výpadek elektrické energie (blackout) by byl na území mᆰsta ᖐeᘐen tzv. ostrovním provozem 
energetického zdroje 350 MW z Elektráren Opatovice a.s. podle dokumentu „Základní postup v pᖐípadᆰ 
rozsáhlých výpadkᛰ elektrické energie – blackoutᛰ“. 

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace 
záchranných a bezpeაnostních slo០ek, orgánᛰ státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob pᖐi 
spoleაném provádᆰní záchranných a likvidaაních prací a pᖐípravᆰ na mimoᖐádné události.

Mimoᖐádnou událostí se rozumí ᘐkodlivé pᛰsobení sil a jevᛰ vyvolaných აinností აlovᆰka, pᖐírodními vlivy, a 
také havárie, které ohro០ují ០ivot, zdraví, majetek nebo ០ivotní prostᖐedí a vy០adují provedení 
záchranných a likvidaაních prací. Obecnᆰ lze za mimoᖐádnou událost pova០ovat náhlou záva០nou událost, 
která zpᛰsobila naruᘐení stability systému s mo០ným ohro០ením jeho bezpeაnosti nebo existence. Mezi 
mimoᖐádné události se ᖐadí chemické havárie, radiaაní havárie, povodnᆰ, po០áry, nehody a trestné აiny, 
hrozby bombovým útokem, smogové situace atd.

Základní slo០ky IZS:

- Hasiაský záchranný sbor Ⴠeské republiky;
- Zdravotnická záchranná slu០ba;
- Policie Ⴠeské republiky.
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Ostatní slo០ky IZS:

- Vyაlenᆰné síly a prostᖐedky ozbrojených sil;
- Obecní policie;
- Orgány ochrany veᖐejného zdraví;
- Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné slu០by;
- Zaᖐízení civilní ochrany;
- Neziskové organizace a sdru០ení obაanᛰ, která lze vyu០ít k záchranným a likvidaაním pracím.

Hasiაský záchranný sbor ჀR je hlavním koordinátorem a páteᖐí integrovaného záchranného systému. 
V praxi to mj. znamená, ០e pokud zasahuje více slo០ek IZS, na místᆰ vᆰtᘐinou velí pᖐísluᘐník Hasiაského 
záchranného sboru ჀR, který ᖐídí souაinnost slo០ek a koordinuje záchranné a likvidaაní práce. Operaაní a 
informaაní stᖐedisko IZS povolává a nasazuje potᖐebné síly a prostᖐedky jednotlivých 
slo០ek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém 
koordinován krizovými orgány krajᛰ a Ministerstva vnitra.

V souladu se zákonem ა. 240/2000 Sb., o krizovém ᖐízení byl odborem obrany a krizového ᖐízení 
vypracován „Krizový plán pro správní obvod obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Hradec Králové“ a schválen 
Bezpeაnostní radou mᆰsta dne 27.6.2005.

Z hlediska po០ární bezpeაnosti staveb je nutno zajistit ve vᘐech rozvojových lokalitách mo០nost a 
dosa០itelnost místa pᖐípadného po០árního zásahu. Zejména zajiᘐtᆰním vhodných pᖐístupových komunikací 
vაetnᆰ pᖐístupu ke zdroji dostateაného mno០ství vody.

Po០ární bezpeაnost v Hradci Králové komplexnᆰ ᖐeᘐí Hasiაský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 
Územní odbor Hradec Králové.

Problematikou civilní ochrany a krizového ᖐízení ve mᆰstᆰ se zabývá Magistrát mᆰsta Hradec Králové, 
odbor obrany a krizového ᖐízení.

H.4.4.8.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Problematika civilní ochrany a krizového ᖐízení je oᘐetᖐena vyაerpávajícím zpᛰsobem a není ji tᖐeba 
podrobnᆰji ᖐeᘐit v územním plánu.

Jako podklady k ᖐeᘐení civilní ochrany, krizového ᖐízení a po០ární bezpeაnosti byly vyu០ity:

- Zákon ა. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znᆰní.
- Zákon ა. 240/2000 Sb., o krizovém ᖐízení, v platném znᆰní.
- Zákon ა. 241/2000 Sb., o hospodáᖐských opatᖐeních pro krizové stavy, v platném znᆰní.
- Zákon ა. 237/2000 Sb., o po០ární ochranᆰ, v platném znᆰní.
- Zákon ა. 238/2000 Sb., o Hasiაském záchranném sboru Ⴠeské republiky.
- Zákon ა. 238/1991 Sb., o Policii Ⴠeské republiky, v platném znᆰní.
- Zákon ა. 12/2001 Sb., o státní pomoci pᖐi obnovᆰ území posti០eného ០ivelní nebo jinou pohromou, 

v platném znᆰní.
- Zákon ა. 59/2006 Sb., o prevenci záva០ných havárií zpᛰsobených vybranými nebezpeაnými chemickými 

látkami nebo chemickými pᖐípravky, v platném znᆰní.
- Naᖐízení vlády ა. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpeაných látek.
- Vyhláᘐka Ministerstva vnitra ა. 380/2002 Sb., k pᖐípravᆰ a provádᆰní ochrany obyvatelstva.
- Vyhláᘐka ა. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a 

zpᛰsobu vypracování vnᆰjᘐího havarijního plánu.
- Vyhláᘐka ა. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpeაnostních opatᖐení fyzické ochrany 

objektu nebo zaᖐízení zaᖐazených do skupiny A nebo do skupiny B.
- Vyhláᘐka ა. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence záva០ných havárií.
- Krizový plán ORP Hradec Králové.
- Plán ochrany území pod vodním dílem Rozkoᘐ pᖐed zvláᘐtní povodní.
- Plán აinností orgánᛰ mᆰsta Hradec Králové pᖐi vzniku mimoᖐádné události.
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H.5. KONCEPCE USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
Plochy zelenᆰ a jejich vzájemné vztahy jsou významnou pᖐírodní hodnotou, stabilizují a rozvíjejí 
urbanistické principy typické pro mᆰsto Hradec Králové a jeho krajinu.

Koncepce uspoᖐádání krajiny je zalo០ena na tᆰchto principech:

- ochranᆰ a rozvoji sídelní zelenᆰ, zejména ploch mᆰstských parkᛰ;
- ochranᆰ a rozvoji nezastavᆰných ploch na pᖐechodu mᆰsta a krajiny;
- ochranᆰ a rozvoji pᖐírodních os Labe a Orlice, jako typického obrazu lu០ní krajiny ovlivᒀující 

obraz mᆰsta;
- respektování a rozvoji pᖐírodních funkcí krajiny, územního systému ekologické stability a skladebných 

prvkᛰ ovlivᒀujících charakter krajinného rázu okolí mᆰsta (stromoᖐadí a aleje, doprovody vodoteაí, 
rozptýlená zeleᒀ, vodní prvky);

- respektování a rozvoji produkაní funkce krajiny.
Koncepce uspoᖐádání krajiny je propojena se systémem sídelní zelenᆰ, který je její souაástí, a tvoᖐí 
ucelený a provázaný systém, který je dále doplᒀován jednotlivými plochami mᆰstské i krajinné zelenᆰ, 
které nejsou souაástí skladebných prvkᛰ systému zelenᆰ, ale tvoᖐí nedílnou souაást charakteru mᆰsta a 
krajiny.

Koncepci uspoᖐádání krajiny tvoᖐí:

- vymezení ploch podle významu a stanovení podmínek pro jejich vyu០ití (bod H.5.1);
- vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek pro jejich vyu០ití (bod H.5.2);
- systém sídelní zelenᆰ (bod H.5.3);
- prostorová koncepce krajiny (bod H.5.4);
- územní systém ekologické stability (bod H.5.5);
- koncepce prostupnosti krajiny (bod H.5.6);
- koncepce protierozních opatᖐení (bod H.5.7);
- koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ (bod H.5.8);
- koncepce dobývání nerostᛰ (bod H.5.9);
- koncepce rekreaაního vyu០ití krajiny (bod H.5.10).

H.5.1. PLOCHY PODLE VÝZNAMU
Jsou stanoveny v bodᆰ 6.1 Územního plánu a odᛰvodnᆰny v bodᆰ H.3.2 Odᛰvodnᆰní Územního plánu.

H.5.2. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ
Jsou stanoveny v bodᆰ 6.2 Územního plánu a odᛰvodnᆰny v bodᆰ H.3.3 Odᛰvodnᆰní Územního plánu.

H.5.3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENᆠ
Je stanoven v bodᆰ 3.5. Územního plánu a odᛰvodnᆰn v bodᆰ H.3.6. Odᛰvodnᆰní Územního plánu.

H.5.4. PROSTOROVÁ KONCEPCE KRAJINY
Pro zajiᘐtᆰní kvalitní zelenᆰ a návaznosti na krajinu vnᆰ sídla se stanovuje prostorová koncepce krajiny. 
Prostorová koncepce krajiny je zobrazená na výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

Prostorovou koncepci krajiny tvoᖐí:

a) Plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- Plochy zelenᆰ – pᖐírodního charakteru (ZP), mimo zastavᆰné území;
- Plochy vodní a vodohospodáᖐské (W);
- Plochy zemᆰdᆰlské (NZ);
- Plochy lesní (NL);
- Plochy pᖐírodní (NP);
- Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – zemᆰdᆰlské, pᖐírodní (NSpz);
- Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní (NSs);
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b) Rozvojové plochy: Plochy zmᆰn v krajinᆰ – viz Pᖐíloha ა. 1 (Tabulka ploch);
c) Pᖐekryvné prvky:
- Dominantní prvky reliéfu krajiny;
- Zelené klíny;
- Osy zelenᆰ mᆰstského typu;
- Osy zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu;
- Místní osy;
- Kosterní stromoᖐadí;
- Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb mᆰstského typu;
- Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb pᖐírodního typu.

H.5.4.1. Odᛰvodnᆰní vymezených prvkᛰ Prostorové koncepce krajiny

Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní kvalitní zelenᆰ a návaznosti na krajinu vnᆰ sídla jsou vymezeny tyto prvky:

Skladebný prvek význam
Dominantní prvek reliéfu krajiny
Mᆰstské historické centrum veduta mᆰsta
Odᛰvodnᆰní: Vyvýᘐenina historického centra je dominantou krajiny ze vᘐech smᆰrᛰ od okraje ke stᖐedu 
území, nachází se témᆰᖐ v tᆰ០iᘐti území
Nový Hradec Králové ji០ní horizont mᆰsta
Odᛰvodnᆰní: Pᖐirozená protiváha veduty mᆰsta, jediný zelený horizont pᖐi pohledech z mᆰsta smᆰrem 
k jihu
Zelené klíny
Zelený klín Labe - sever kosterní prvek koncepce uspoᖐádání krajiny - stávající
Zelený klín Labe - jih kosterní prvek koncepce uspoᖐádání krajiny - stávající
Zelený klín Orlice kosterní prvek koncepce uspoᖐádání krajiny - stávající
Odᛰvodnᆰní: Zelené klíny jsou mozaikou ploch krajinné zelenᆰ, které pᖐirozenᆰ zasahují a០ témᆰᖐ do 
centra mᆰsta, neobyაejný krajinný fenomén typický pro utváᖐení mᆰsta. 
Rozvojové osy zelenᆰ mᆰstského typu
Osa I. okruh okru០ní osa historického jádra mᆰsta - vnitᖐní
Odᛰvodnᆰní: vnitᖐní prstenec stromoᖐadí a parkᛰ v historické stopᆰ opevnᆰní mᆰsta, intenzivnᆰ 
udr០ovaná zeleᒀ mᆰstského typu.
Osa II.okruh - Mᆰstský bulvár okru០ní osa historického jádra mᆰsta - vnᆰjᘐí
Odᛰvodnᆰní: ᘐirᘐí prstenec parkᛰ a ploch v doprovodu dopravního systému, intenzivnᆰ udr០ovaná zeleᒀ 
mᆰstského typu
Osa Letiᘐtní bulvár radiální dvojosa
Odᛰvodnᆰní: Spojnice centra s oblastí letiᘐtᆰ, osa zahrnuje i nový letiᘐtní bulvár jako intenzivní 
mᆰstskou komunikaci s doprovodem zelenᆰ
Osa Pospíᘐilova radiální osa
Odᛰvodnᆰní: pᖐirozená osa mᆰstského parteru
Osa Náhon - Na drahách radiální dvojosa
Odᛰvodnᆰní: Soubor ulic, které tvoᖐí spojnice stᖐedu mᆰsta, zeleného klínu Orlice a oblastí lesᛰ na 
JV území, osa mᆰstského parteru. 
Osa Brnᆰnská radiální osa
Odᛰvodnᆰní: Jedna z "bran" do mᆰsta, mᆰstský bulvár
Osa Beneᘐova - Lesopark radiální osa
Odᛰvodnᆰní: Osa s kombinovanou funkcí, აást jako mᆰstský bulvár - páteᖐ území v lesoparku pᖐechod do 
krajiny a zeleného horizontu mᆰsta, pᖐeva០ující charakter – zeleᒀ mᆰstského typu.
Osa Tᖐebeᘐská radiála radiální osa
Odᛰvodnᆰní: Vymezena jako doplᒀující osa k osám typu mᆰstského bulváru, dᛰvodem je komornᆰjᘐí 
mᆰᖐítko a pᖐirozený komunikaაní charakter
Osa Raᘐínova radiální osa
Odᛰvodnᆰní: Jedna z "bran" do mᆰsta, mᆰstský bulvár, v აásti ji lemuje okraj zeleného klínu Labe – jih. 
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Pᖐeva០ující charakter je zeleᒀ mᆰstského typu
Osa Pra០ská - Zanádra០ní severoji០ní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Osa Nová Zelená východozápadní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Odᛰvodnᆰní: páteᖐní osy novᆰ zastavovanými plochami, navazující na rostlé struktury mᆰsta
Osa Koutníkova radiální osa
Odᛰvodnᆰní: Jedna z "bran" do mᆰsta, osa na pomezí charakteru mᆰstského bulváru a mᆰstského 
parteru. Plynule pᖐechází v osu ni០ᘐího ᖐádu, pᖐedᆰlem je ០elezniაní traᙐ.
Rozvojové osy zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu
Osa Labe pᖐírodní osa
Osa Orlice pᖐírodní osa
Odᛰvodnᆰní: páteᖐní osy - kostra území, v zastavᆰné აásti mᆰsta mají kombinovaný charakter s funkcí 
mᆰstského nábᖐe០í, významná pᖐírodní funkce, jedny z hlavních prvkᛰ ÚSES, v nivách souაástí zelených 
klínᛰ.
Osa Piletický potok pᖐírodní osa
Odᛰvodnᆰní: pᖐírodní osa podél vodoteაe s výskytem kvalitních ploch krajinné zelenᆰ, rovnᆰ០ jako 
prvek USES.
Osa Stᖐíbrná pᖐírodní osa
Odᛰvodnᆰní: osa tvoᖐící spojnici zeleného klínu Orlice s lesy JV území.
Osa Tᖐebeᘐský písník pᖐírodní osa
Odᛰvodnᆰní: Osa tvoᖐící rekreaაní zázemí pᖐilehlých ploch bydlení
Osa Ji០ní pᖐírodní osa
Odᛰvodnᆰní: osa tvoᖐící vnᆰjᘐí zelený prstenec mᆰsta, zahrnuje v sobᆰ pᖐírodnᆰ cenné plochy s funkcí 
ÚSES a je zakonაena v území pᖐímᆰstských lesᛰ. Jedna z nejdelᘐích os krajinného charakteru.
Osa Labský Náhon severoji០ní pᖐírodní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Odᛰvodnᆰní: pᖐírodní osa podél vodoteაe, pᖐírodní linie vedoucí zastavᆰným územím – dᛰle០itý 
prvek USES
Osa Zelené ០ebro Kukleny - Plaაice severoji០ní pᖐírodní páteᖐní osa novᆰ ᖐeᘐených území
Odᛰvodnᆰní: zalo០ení nové struktury zelenᆰ v novᆰ zastavovaných plochách mᆰsta, páteᖐní osa. Tvoᖐí 
protiváhu pᖐírodního charakteru Labského náhonu, se kterým vede v soubᆰhu.
Osa Chaloupská svodnice pᖐírodní osa
Odᛰvodnᆰní: pᖐírodní osa podél vodoteაe
Místní osy
dle výkresu Koncepce uspoᖐádání krajiny 
(A.2.3). spojnice ni០ᘐího ᖐádu systému sídelní zelenᆰ

Odᛰvodnᆰní: vymezovány jako dᛰle០ité linie v území dotváᖐející spojitost systému sídelní zelenᆰ. Cílem 
je zachovat pᖐevá០nᆰ liniové prvky zelenᆰ – stromoᖐadí nebo drobné sadovnické detaily  - solitérní 
stromy apod. jako prvky významnᆰ se podílející na charakteru území
Kosterní stromoᖐadí v krajinᆰ
dle výkresu Koncepce uspoᖐádání krajiny 
(A.2.3). spojnice ni០ᘐího ᖐádu koncepce uspoᖐádání krajiny

Odᛰvodnᆰní: vymezovány jako dᛰle០ité linie v území dotváᖐející spojitost koncepce uspoᖐádání krajiny, 
mnohdy navazující na historické stopy a linie v území.
Doprovody dopravních staveb mᆰstského typu
Osa Severní tangenta nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Osa Ji០ní spojka nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Osa Nová Kladská nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Osa I/11 liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Odᛰvodnᆰní: dopravní stavby s výraznᆰ liniovým vegetaაním doprovodem (stromoᖐadí). Vegetaაní 
doprovod je definován jako nová koncepაní stopa obrazu krajiny. Zalo០ení musí splᒀovat vysokou kvalitu 
i rozsah Severní tangenta bude tvoᖐit protiváhu pᖐírodní osy Ji០ní.
Doprovody dopravních staveb pᖐírodního typu
Osa D 11 nová liniová dopravní stopa v krajinᆰ
Odᛰvodnᆰní: dopravní stavby s výraznᆰ skupinovým (porostním) vegetaაním doprovodem (stromoᖐadí)
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Podmínky vyu០ití ploch definované pᖐekryvnými prvky prostorové koncepce krajiny jsou stanoveny v bodᆰ 
5.4.2 Územního plánu.

Systém sídelní zelenᆰ je zalo០en pᖐedevᘐím na intenzivnᆰ pᆰstovaných a udr០ovaných plochách zelenᆰ. 
Tyto plochy v návrhu soustᖐeჰujeme do tᆰch აástí území, kde je zelení vytváᖐena protiváha a kontrast 
k urbánním a stavebním strukturám.

Osy zelenᆰ dotváᖐí prostorovᆰ a funkაnᆰ spojitý systém, budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých 
ploch. Soustava rozvojových os a skladebných prvkᛰ systému zelenᆰ se opírá o významné (zpravidla 
historicky vyvinuté) vegetaაní objekty jednotlivých mᆰstských აtvrtí, které navazují na krajinné struktury 
v ᘐirᘐím zájmovém území mᆰsta.

Jako Osy zelenᆰ mᆰstského typu jsou oznaაeny plochy, slou០ící jako náhrada za nenávratnᆰ ztracené 
pᛰvodní pᖐírodní prostᖐedí a jako zázemí pro odpoაinek a rekreaაní aktivity. Jejich znakem je prostorová 
kompozice, introdukované druhy dᖐevin a urაitý stupeᒀ vybavenosti rᛰznými doplᒀky a drobnými stavbami. 
Plochy jsou nezastavitelné s výjimkou doplᒀkových stavebních objektᛰ, umo០ᒀujících funkci napᖐ. 
mᆰstského parku (zpevnᆰné cesty, in០enýrské sítᆰ, WC).

Rozvoj tᆰchto ploch zajiᘐᙐuje pᖐedevᘐím koncepce zahradní architektury, intenzita péაe a mᆰstský 
zahradník se svými mechanizaაními prostᖐedky pᖐi pravidelné údr០bᆰ. 

Jako Osy zelenᆰ krajinného (pᖐírodního) typu jsou oznaაeny plochy s pᖐeva០ující ekologickou a 
krajinotvornou funkcí. Tvoᖐí ji pᖐevá០nᆰ tzv. rozptýlená zeleᒀ v krajinᆰ (vegetaაní prvky rostoucí mimo 
les) - skupiny stromᛰ, keᖐᛰ, trvalých travních porostᛰ na terénních nerovnostech, mezích, remízech, 
str០ích, v bᖐehových hranách vodních tokᛰ, v litorálním pásu vodních nádr០í, dále sekundární sukcesní 
stadia v dotᆰ០ených dobývacích prostorech, lomech, pískovnách, apod. Plochy krajinné zelenᆰ slou០í pro 
zachování a obnovu pᖐírodních a krajinných hodnot území. 

Rozvoj tᆰchto ploch zajiᘐᙐují pᖐedevᘐím pᖐírodní mechanizmy sukcese a nasycování spoleაenstev, pᖐi 
zachování nutné míry udr០ovací péაe. 

Plochy krajinné zelenᆰ se mohou nacházet i v jádrových územích mᆰst, napᖐ. jako vegetaაní doprovod 
vodních tokᛰ, území lesoparkᛰ apod. Vybrané vegetaაní objekty s touto hlavní funkcí se podílí na 
prostorovém komplexu územního systému ekologické stability.

Skladebné prvky ni០ᘐího ᖐádu místní osy, kosterní stromoᖐadí v krajinᆰ jsou nedílnými prvky systému 
zelenᆰ a tvoᖐí nespojitou síᙐ stabilizující charakter mᆰsta a krajiny a jejich vzájemné provázání. 

Místní osy - jejich význam nedosahuje kvality nebo dᛰle០itosti hlavních kosterních prvkᛰ, აasto jsou 
tvoᖐeny napᖐ. jen linií jednostranného stromoᖐadí nebo pᖐedprostory domᛰ, აi kulisami vilové nebo rodinné 
zástavby. Tyto prvky jsou v území vymezovány pᖐedevᘐím proto, aby byly v co nejvᆰtᘐí míᖐe zachovány 
kvality prostᖐedí, napᖐ. pᖐi obnovách infrastruktury prostᖐedí. Mohou také zahrnovat drobné sadovnicky 
upravené plochy napᖐ. zelená náro០í, okolí soch, drobných sadovnických detailᛰ, Bo០ích muk apod., které 
jsou ve struktuᖐe mᆰsta vrostlé აi ji doplᒀují. Jako pᖐíklad je mo០no uvést napᖐ. ul. Koutníkovu, Jana 
Masaryka a Mrᘐtíkovu nebo Víta Nejedlého a Bratᖐí ᘀtefanᛰ.

Kosterní stromoᖐadí v krajinᆰ - krajinotvorná stromoᖐadí v krajinᆰ - liniové prvky tvoᖐící 
charakteristickou strukturu vzhledu krajiny, doprovod funkაních komunikaაních tras rᛰzného ᖐádu a 
významu, ale napᖐíklad i tras, které jsou historickými stopami v krajinᆰ, umo០ᒀuje-li to vyu០ití okolních 
ploch. Cílem je dlouhodobá stabilita charakteru, vzhledu a აlenᆰní území.

Samostatné plochy zelenᆰ – parky, parkovᆰ upravené plochy jako plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití
veᖐejné prostranství – veᖐejná zeleᒀ, jsou nezastavitelnými plochami, které jsou nedílnou souაástí obrazu 
mᆰsta, i kdy០ nejsou v plochách rozvojových os. Jsou místy krátkodobé rekreace a pobytovými, 
nezastupitelnými místy v labyrintu mᆰsta a je nutná jejich maximální ochrana, vyjádᖐená i jejich 
zaᖐazením do interakაních prvkᛰ ÚSES.

Krajinné dominanty (reliéf krajiny, architektonické dominanty) jsou v návrhu respektovány a podpoᖐeny.

Plochy lesní jsou dᛰle០itými prvky systému zelenᆰ, kdy v návaznosti na mᆰsto tvoᖐí ᘐiroké rekreaაní 
zázemí.

Doprovodná zeleᒀ dopravních staveb - Významné dopravní stavby a jejich územní rezervy mají 
v ÚPHK stanoven typ vegetaაního doprovodu v závislosti na významu dopravní linie v území a jejím vztahu 
k okolním plochám zelenᆰ a k mᆰstu:



306 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

mᆰstský typ - výraznᆰ liniový typ, je tvoᖐen vegetaაním prvkem stromoᖐadí, kdy ji០ v zadání ᖐeᘐení trasy 
by mᆰl být zakotven po០adavek, ០e vegetaაní doprovod budou tvoᖐit stromoᖐadí vzrᛰstných domácích 
druhᛰ, která budou novým dlouhodobým kompoziაním prvkem krajiny. Dᛰle០itý je správný výbᆰr druhu pro 
ztí០ené stanoviᘐtní podmínky a pravidelná údr០ba. I kdy០ tyto linie jsou souაástí krajiny nebo okraje mᆰsta 
pᖐeva០ující charakter procesᛰ údr០by je definuje jako prvky mᆰstské. Výjimku v charakteristice osy tvoᖐí 
prᛰchod osy prostᖐedím Zelených klínᛰ, kde bude liniový charakter doprovodu zamᆰnᆰn za pᖐírodní –
skupinový, porostní.

pᖐírodní typ, bude tvoᖐen neliniovou – skupinovou výsadbou s porosty s cílovým stavem i funkcí vegetaაní 
clony. Pᖐedpokládá se udr០ovací péაe, pᖐeva០ovat vᘐak budou procesy pᖐírodního vývoje ploch, nutné 
zásahy by mᆰly stabilizovat co nejdelᘐí a stabilní dobu funkაnosti.

OSY LABE A ORLICE zajiᘐᙐují vztah systému zelenᆰ Hradce Králové na regionálnᆰ (popᖐ. nadregionálnᆰ) 
významné pᖐírodní struktury v bioregionu. Výchozí a cílové objekty tᆰchto os le០í mimo ᖐeᘐené území a 
svým významem pᖐekraაují úroveᒀ mᆰsta i kraje.

Pro vlastní krajinný obraz mᆰsta i jeho okolní krajiny mají tranzitní osy rozhodující vliv. Vlastní obytné 
prostᖐedí Hradce Králové výraznᆰ ovlivᒀují vᘐechna mᆰstská nábᖐe០í a jejich charakteristický parter 
s mohutným vegetaაním doprovodem. ᖀíაní síᙐ zásadnᆰ ovlivᒀuje kapacitu, propustnost i trasy vᘐech 
technických sítí, vაetnᆰ dopravního ᖐeᘐení mᆰsta a rozvoje jeho sídelní struktury. Nábᖐe០í netvoᖐí jen 
výrazné urbanistické dominanty ve vlastním mᆰstᆰ, ale i dᛰle០ité vegetaაní struktury za mᆰstskými 
hranicemi. Zejména ji០ní a východní sektor se vyznaაuje dochovalým krajinným prostᖐedím i vysokou 
ekologickou hodnotu, z tohoto dᛰvodu je území pro systém zelenᆰ rozᘐíᖐeno a vymezeno jako zelený klín.

ZELENÉ KLÍNY LABE - SEVER, LABE – JIH, ORLICE - skladebný prvek zeleného klínu je ploᘐnᆰ nejvýraznᆰjᘐí 
jednotkou systému zelenᆰ. Podél os ᖐek vnikají do mᆰsta jako mozaika ploch krajinného charakteru 
s extenzivnᆰ obhospodaᖐovanými plochami zemᆰdᆰlské pᛰdy i stopami vývoje ᖐek s pozᛰstatky slepých 
ramen, remízᛰ, mokᖐin apod. Tvoᖐí biologicky cenná území, která jsou typickým prvkem obrazu mᆰsta. 

OSY I. OKRUH, II. OKRUH - osy okru០ního a tangenciálního typu vytváᖐí významná propojení jednotlivých 
ucelených აástí sídelní struktury mᆰsta. Okru០ní prvky vycházejí ze skuteაnosti, ០e technické systémy 
v území vytváᖐí nepᖐekonatelné prostorové bariéry. Pᖐesto lze i v intenzivnᆰ urbanizovaném území pomocí 
okruhᛰ a tangent (k Labi, Orlici, ke Goაárovᆰ okruhu nebo k drá០ním koridorᛰm) vytváᖐet prostorové 
struktury, které mají vlastní rozvojovou logiku, rozvojovou strategii a osobitý pᆰstební cíl. ᖀada z tᆰchto 
prvkᛰ tvoᖐí významné vegetaაní horizonty v obrazu mᆰsta, vᘐechny rozvojové osy tvoᖐí významnou 
urbanistickou dominantu území, kterým prochází. Vᆰtᘐina vegetaაních objektᛰ má vysokou i biologickou 
hodnotu. Dominantními vegetaაními prvky jsou pᖐedevᘐím cenná stromoᖐadí. Specifický tvar osy vychází 
pᖐirozenᆰ z historického urbanistického vývoje mᆰsta. 

OSY BRNᆠNSKÁ, TᖀEBEᘀSKÁ, RAᖠÍNOVA, POSPÍᘀILOVA, KOUTNÍKOVA
Cílem vymezení radiálních os je snaha pᖐivést koridory vegetaაních prvkᛰ pokud mo០no co nejhloubᆰji do 
intenzivnᆰ urbanizovaných území. Význam rozvojových os აasto nespoაívá ve významné urbanistické 
kompozici, ani v biologické hodnotᆰ ploch, jako spíᘐe v jejich provozním významu - vytváᖐí mo០né linie pro 
prᛰchod z centrálních აástí mᆰsta na jeho okraje a dále do volné krajiny. Vzhledem k charakteru zástavby 
jsou opᆰt nositeli hodnoty pᖐedevᘐím stromoᖐadí. Tam, kde je mo០no do osy zahrnout i napᖐ. pᖐedprostory 
obytné zástavby nebo menᘐí objekty parkovᆰ upravených ploch jsou osou i tyto plochy. 

OSA NOVÁ ZELENÁ pᖐedstavuje homogenní stopu v uliაním parteru jedné z významných mᆰstských tᖐíd 
Hradce Králové. Spojuje Labský náhon s Labem, umo០ᒀuje pᖐirozený prᛰchod soumᆰstím Hradec - Kukleny 
a na západ dnes otevírá mᆰsto do otevᖐené krajiny – v návrhu ÚP vᘐak bude tvoᖐit smᆰr nového propojení 
mᆰsta k III. okruhu a bude páteᖐí novᆰ zastavovaného území. V novᆰ zakládané აásti mᆰsta by mᆰla tvoᖐit 
charakter mᆰstského zeleného bulváru. 

OSA POSPÍᘀILOVA je rovnᆰ០ homogenní prvek mᆰstského (uliაního) parteru v moderním funkcionalisticky 
zalo០eném bulváru. Tato uliაní stopa bez vegetaაních prvkᛰ naprosto vystupuje z pᖐimᆰᖐeného mᆰᖐítka -
vegetace mᆰstskou tᖐídu zjemᒀuje a vytváᖐí v ní dᛰstojné obytné prostᖐedí. 

OSA MORAVSKÁ - LESOPARK reprezentuje výrazný polyfunkაní urbanistický prvek, který se velmi obtí០nᆰ 
prosazuje v urbanistické struktuᖐe sídliᘐᙐ Moravského pᖐedmᆰstí. Cílem osy je spojit centrální აást mᆰsta 
s pᖐirozenou dominantou Kopce Sv. Jana, kostelem a hvᆰzdárnou. Lesopark je novᆰ pojímán jako 
kombinace rekreaაních a pᖐírodních kvalit prostᖐedí, kdy აást je upravována jako park se zohlednᆰním ji០ 
existujících zámᆰrᛰ, velká აást území je ponechána jako biocentrum.
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OSA PILETICKÝ POTOK má homogenní pᖐírodní charakter, navazuje na severní zelený klín a silnᆰ 
urbanizovaným územím vychází z mᆰsta. V severním sektoru je to mimo ᖐeky Labe jediná prostorovᆰ 
spojitá struktura (soubᆰh s biokoridorem ÚSES), která vytváᖐí návaznost mᆰsta na pahorkatinný reliéf 
v zalesnᆰné აásti bioregionu.

OSY LABSKÝ NÁHON, CHALOUPSKÁ SVODNOCE, JI័NÍ – mají homogenní, pᖐírodní charakter, v pᖐevá០né 
აásti svých prᛰbᆰhᛰ mají rovnᆰ០ funkce ÚSES. V území jsou i trasami krajinou s rekreaაním vyu០itím a to i 
vzhledem k pᖐírodním objektᛰm, které zahrnují. Napᖐ. na ose Ji០ní jsou to soustavy rybníkᛰ Roudniაka, 
Cikán, Datlík, Biᖐiაka. 

OSA PLACHTA - navazuje na NPR Plachta a je spojnicí mezi stᖐedem mᆰsta a lesy na jihovýchodním okraji 
mᆰsta.

OSA STᖀÍBRNÁ – je spojnicí Zeleného Klínu Orlice s lesy kolem stᖐíbrného rybníku.

OSA NOVÁ PRA័SKÁ – ZANÁDRA័NÍ - novᆰ vymezovaná osa tangenciálního smᆰru jih – sever, která bude 
tvoᖐit páteᖐ novᆰ ᖐeᘐených území v prostoru za nádra០ím a mezi pra០ským pᖐedmᆰstím a Kuklenami. Je 
vedena soubᆰ០nᆰ s pᖐírodní osou LABSKÝ NÁHON a tvoᖐí tak protiváhu vedenou mᆰstskou zástavbou. 

OSA LETIᘀᙀNÍ BULVÁR – novᆰ vymezovaná dvojosa na severu mᆰsta, zahrnující stávající linii ul. Jana 
Ⴠerného tak i obchvat აásti Vᆰkoᘐe smᆰrem k letiᘐti.  Vzhledem k doteku se Zeleným klínem Labe – sever 
by doprovod osy v této აásti mᆰl být výraznᆰ pᖐírodního charakteru. Protiváhou je právᆰ linie ul. Jana 
Ⴠerného a její navrhované pokraაování. Pro navázání na mᆰsto a funkci páteᖐe území bylo toto „souosí“ 
zaᖐazeno jako mᆰstské. 

OSA SEVERNÍ TANGENTA - osa s výraznᆰ liniovým vegetaაním doprovodem s výjimkou prᛰchodu Zeleným 
klínem Labe – Sever. Zde bude respektován pᖐírodní charakter nivy ᖐeky.

OSA JI័NÍ SPOJKA - osa s výraznᆰ liniovým vegetaაním doprovodem s výjimkou prᛰchodu Zeleným klínem 
Labe – Jih. Zde bude respektován pᖐírodní charakter nivy ᖐeky.

OSA I/11 - osa s výraznᆰ pᖐírodním doprovodem dopravní tepny – posílení stávajícího vegetaაního 
doprovodu.

OSA D11- osa s výraznᆰ pᖐírodním doprovodem dopravní tepny 

OSA NOVÁ KLADSKÁ - propojení Severní tangenty v prodlou០ení ulicí Kladská dále na severovýchod kolem 
Slatiny. Zde je navrhován rovnᆰ០ výraznᆰ liniový doprovod dopravní trasy s dominantním prvkem 
stromoᖐadí.

H.5.5. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability krajiny tvoᖐí plochy uvedené v Tabulce skladebných prvkᛰ USES, 
která je Pᖐílohou ა. 1 Odᛰvodnᆰní Územního plánu.

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, tvoᖐí 
v krajinᆰ soubor funkაnᆰ propojených ekosystémᛰ, resp. ekologicky stabilnᆰjᘐích pᖐirozených a pᖐírodᆰ 
blízkých ekosystémᛰ, které jsou zdroji biodiverzity a udr០ují pᖐírodní stabilitu. V rámci nadregionálních, 
regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra propojená biokoridory v krajinᆰ, na lokální 
úrovni se jeᘐtᆰ nad rámec právní úpravy pᖐipojují interakაní prvky. Pᖐedpokládá se, ០e v kulturní krajinᆰ 
funguje ÚSES jako ekologická síᙐ. Lze si pᖐedstavit, ០e biokoridory jsou vyu០ívány pro migraci a biocentra 
pro trvalou existenci druhᛰ.
Skladebné აásti ÚSES (biocentra, biokoridory a interakაní prvky) jsou strukturovány podle pᖐedpisᛰ 
Ministerstva pro místní rozvoj ჀR a Ministerstva ០ivotního prostᖐedí („Územnᆰ-technický podklad 
neregionální a regionální ÚSES ჀR“). Tyto pᖐedpisy charakterizuje 5 principᛰ:

a) Princip „reprezentativnosti“ skladebných აástí ÚSES (pᆰstební cíl musí odpovídat potenciálním typᛰm 
vegetace, resp. skupinám typᛰ geobiocénᛰ);

b) Princip „prostorové jednoznaაnosti“ v rámci biochory (pᆰstební cíl zajiᘐᙐuje výᘐkový, vlhkostní, nebo 
trofický gradient);

c) Souაasný stav krajinného segmentu (prvek ekologicky zralejᘐí dostává pᖐednost pᖐed prvkem sukcesnᆰ 
mladᘐím);

d) Princip „minimálních prostorových parametrᛰ“ (napᖐ. LBC: 3 ha, LBK ᘐ=10 m, d=2000 m), RBC = 40 ha;
e) Princip prostorových bariér: biokoridor by nemᆰl být pᖐeruᘐen na délku vᆰtᘐí, ne០ je jeho ᘐíᖐka.



308 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 1

H.5.5.1. Pᖐehled biogeografických jednotek mᆰsta Hradec Králové

Metodické pokyny MMR ჀR a M័P uvádí biogeografickou diferenciaci krajiny jako závazný podklad pro 
vymezování územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) v rámci územnᆰ plánovací 
dokumentace.

Základní prostorové jednotky diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí tvoᖐí:

- biogeografická podprovincie: na území Hradce Králové jde o podprovincii hercynskou;
- bioregion: území Hradce Králové nále០í k následujícím bioregionᛰm:

1.8.   Pardubický (niva Labe na ji០ním okraji mᆰsta);
1.9b. Cidlinsko-Chrudimský (niva Labe na severním okraji mᆰsta, západní ᖐíაní terasy a ploᘐiny;
1.10. Tᖐebechovický: niva Orlice a její ᖐíაní terasy;

- biochora: na území mᆰsta se nachází v rᛰzných prostorových kombinacích celkem 13 typᛰ biochor 
v rᛰzných bioregionech (nᆰkteré biochor se vyskytují ve více bioregionech nebo mají variantu pro 2. 
(bukodobový) a 3. (dobobukový) vegetaაní stupeᒀ. Pᖐehled o výskytu biochor v bioregionech podává 
tab. ა. 1.;

- skupina typᛰ geobiocénu (STG): podrobnᆰji v popisu biochor (písmeno „D“= dominantní, písmeno „K“ = 
kontrastní).

Biochora pᖐedstavuje typologickou jednotku, která popisuje charakteristické rozmístᆰní ekosystémᛰ 
(skupin typᛰ geobiocénu) v konkrétním prostoru a chórické vztahy mezi nimi.

BIOCHORA BIOREGION BIOCHORA
ZKRATKA NAZEV

3Db 1.9 Podmáაené sní០eniny na bazických horninách
3PB 1.9 Pahorkatiny na slínech
3RN 1.9 Ploᘐiny na zahlinᆰných píscích
3Nh 1.10 U០ᘐí pᖐevá០nᆰ hlinité nivy
3RU 1.8 Ploᘐiny stᆰrkopískových teras
3BE 1.9 Rozᖐezané ploᘐiny na spraᘐích
3RE 1.9 Ploᘐiny na spraᘐích
3RU 1.10 Ploᘐiny ᘐtᆰrkopískových teras
3Ro 1.10 Vlhké ploᘐiny na kyselých horninách
3RU 1.10 Ploᘐiny ᘐtᆰrkopískových teras
3RN 1.10 Ploᘐiny na zahlinᆰných píscích
3Db 1.10 Podnáაené sní០eniny na bazických horninách
3RN 1.10 Ploᘐiny na zahlinᆰných píscích
3RN 1.10 Ploᘐiny na zahlinᆰných píscích
3Db 1.10 Podmáაené sní០eniny na bazických horninách
3BN 1.10 Rozᖐezané ploᘐiny na zahlinᆰných ᘐtᆰrcích
3PB 1.10 Pahorkatiny na slínech
3RU 1.8 Ploᘐiny ᘐtᆰrkopískových teras
2Lh 1.8 ᘀirᘐí hlinité nivy 2.VS
2Nh 1.8 U០ᘐí hlinité nivy 2. VS
3To 1.8 Podmáაené roviny na kyselých horninách
3RB 1.9 Ploᘐiny na slínech
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Obr.: zastoupení biochor na území Hradce Králové
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Rozlohy a procentické zastoupení jednotlivých biochor ve správním obvodu mᆰsta uvádí tab. ა. 2:

Údaje jsou uvádᆰny proto, ០e ka០dá biochor by mᆰla být v územním plánu mᆰsta zastoupena alespoᒀ 
jedním reprezentativním biocentrem místního významu. Bioregion by pak mᆰl být zastoupen alespoᒀ 
jedním regionálním biocentrem (nemusí ovᘐem být ve správním obvodu jediného mᆰsta/obce).

1. Ploᘐiny ᘐtᆰrkopískových teras

Vlhაí a chladnᆰjᘐí okraje ní០in, vᆰtᘐinou v blízkosti velkých ᖐek. Akumulaაní ploᘐina s charakterem roviny, 
ploché svahy k nivᆰ. Pᛰdy: kyselé arenické kambizemᆰ. Klima mírnᆰ teplé (MT 11, T2). Vegetace: mozaika 
bikových doubrav a kyselých borodoubrav.

STG: D=3A-AB2-3; K=3AB5b, 3BC5a

2. Ploᘐiny na spraᘐích

Vyᘐᘐí chladnᆰjᘐí okraje Polabí a jejich pᖐechod na ploᘐiny v sousedních pahorkatinách. Mírnᆰ zvlnᆰné 
ploᘐiny, nᆰkdy na svazích sní០enin. Pᛰdy: spraᘐové hlíny nebo odvápnᆰné spraᘐe, na nejteplejᘐích a 
nejdéle odlesnᆰných segmentech hnᆰdozemí აernozemᆰ. Klima: mírnᆰ teplé (MT 11, MT 10). Vegetace: 
აernýᘐové dubohabᖐin, kolem potokᛰ stᖐemchové jasaniny.

STG: D=3B3, 3B-BD4; K=3BC5a

3. ᘀirᘐí hlinité nivy 2.vs

ᘀiroké nivy podél Labe v ni០ᘐích polohách. ᘀíᖐka nivy 1-3 km. Rovinný reliéf აlenᆰný plochými a 
nezᖐetelnými elevacemi bᖐehových valᛰ a zbytkᛰ teras s menᘐími i nápadnᆰjᘐími mrtvými rameny. 
Nejnápadnᆰjᘐí tvary jsou dnes antropogenního pᛰvodu: hráze, násypy, odvodᒀovací pᖐíkopy. Rozsáhlé 
ᘐtᆰrkovny zatopené vodou. Pᛰdy: typické fluvizemᆰ, na bᖐehových valech písაitᆰjᘐí; nᆰkde typické 
აernice. Gleje jsou vzácné. Klima: teplé a mírnᆰ suché (T 2), podél Labe smᆰrem k východu chladnᆰjᘐí a 
vlhაí.

STG: D=2BC-C4, 2BC-C5a; K=2BC5b, 2C8a, 2C8b

4. Pahorkatiny na slínech

PᖀEHLED BIOCHOR VE SPRÁVNÍM OBVODU MᆠSTA HRADEC KRÁLOVÉ

ZKRATKA NÁZEV VÝMᆠRA PODÍL

3RU Ploᘐiny stᆰrkopískových teras 3823,88 36,18
3RE Ploᘐiny na spraᘐích 1635,26 15,47
2Lh ᘀirᘐí hlinité nivy 2.VS 1633,06 15,45
3PB Pahorkatiny na slínech 876,66 8,30
3Ro Vlhké ploᘐiny na kyselých horninách 601,13 5,69
3BE Rozᖐezané ploᘐiny na spraᘐích 540,49 5,11
2Nh U០ᘐí hlinité nivy 2. VS 427,62 4,05
3To Podmáაené roviny na kyselých horninách 420,87 3,98
3Db Podmáაené sní០eniny na bazických horninách 264,62 2,50
3RN Ploᘐiny na zahlinᆰných píscích 229,05 2,17
2Nh U០ᘐí hlinité nivy 2. VS 51,74 0,49
3Nh U០ᘐí pᖐevá០nᆰ hlinité nivy 38,00 0,36
3BN Rozᖐezané ploᘐiny na zahlinᆰných ᘐtᆰrcích 25,64 0,24

celkem 10568,02 100,00
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V malých segmentech v ní០inách tuto biochoru tvoᖐí jednotlivé ploché pahorky s pᖐevýᘐením 40-60 m 
(Cidlinsko-Chrudimský bioregion).  V Tᖐebechovickém bioregionu mají ráz úzkých okrajᛰ vyᘐᘐích ploᘐin 
(sjezdovka v Novém Hradci), Biᖐiაka. Pᛰdy: na slínech a vápenitých jílovcích se vyvinuly typické 
pararendziny; na dnᆰ sní០enin pak pararendziny pseudoglejové a აernice. Klima: mírnᆰ teplé (vᆰtᘐinou MT 
9), sklony k inverzi. Vegetace: აernýᘐová dubohabᖐina, na ji០ních sklonech mochnové doubravy, na 
severních kyაelnicové buაiny.

STG: D=2BD3, 3BD3, 3BC3, 3BD4; K=3BD1-2, 3BC5b 

5. Vlhké ploᘐiny na kyselých horninách

Plochá návrᘐí a roviny chladnᆰjᘐích ní០in, kotlin a výᘐe polo០ených ploᘐin. Reliéf má charakter rovin 
s výᘐkovou აlenitostí do 50 m. Mᆰlká údolí a úpady, nebo plochy mírnᆰ uklonᆰné. Pᛰdy: mozaika 
primárních pseudoglejᛰ a luvizemí. Klima: mírnᆰ teplé (MT 9-MT 11). Vegetace: jedlové doubravy, na 
suᘐᘐích místech bikové doubravy. Na místech se stagnující vodou ba០inné olᘐiny, kolem potokᛰ olᘐovo-
jasanové luhy.

STG: D=3A-AB4; K=3AB3x, 3BC5a

6. Rozᖐezané ploᘐiny na spraᘐích

Mírnᆰ uklonᆰná ploᘐina, rozაlenᆰná malými svahovými údolími a str០emi. Pᖐevýᘐení v rámci segmentᛰ je do 
80 m. Pᛰdy: substrát tvoᖐí spraᘐe, po odlesnᆰní se luvizemᆰ mᆰní na hnᆰdozemᆰ. Klima: mírnᆰ teplé (MT 
10). Vegetace: აernýᘐová dubohabᖐina.

STG: D=3B3, 3BD3, 3BC3; K=2AB2, 2BD3, 3AB3, 3BC5a

7. U០ᘐí hlinité nivy 2. vs

Biochoru zahrnuje ᖐadu menᘐích segmentᛰ podél pomalých ᖐíაek v ní០inách Polabí. Segmenty nivy mají 
charakteristicky protáhlý tvar s délkou a០ nᆰkolik desítek kilometrᛰ. Reliéf je tvoᖐen rovinou s výᘐkovou 
აlenitostí do 10 m. Povrch nivy je ménᆰ diferencován, dnes se výraznᆰ projevují antropogenní tvary 
(ochrana proti povodním). Pᛰdy: na povrchu niv se nachází souvrství povodᒀových hlín – pod nimi ᘐtᆰrky a 
ᘐtᆰrkopísky. Na nich se vyvíjí typické fluvizemᆰ nebo glejové აernice. Po vylouაení záplav se vyvíjejí 
k აernozemím. Klima: teplé a mírnᆰ suché (T2). Vegetace: lu០ní porosty – olᘐové jasaniny, ba០inné olᘐiny.

STG: D=2BC-C5a; K: 2BC5b, 2C7a, 2C8a

8. Podmáაené roviny na kyselých horninách

Typ biochor je vázán na ní០e le០ící kotliny nebo výᘐe polo០ené chladnᆰjᘐí okraje ní០in. Reliéf má charakter 
roviny, která se k okrajᛰm mírnᆰ zvedá. Rovina je rozაlenᆰna hrázemi, náspy komunikací, pᖐíkopy a 
náhony. Pᛰdy: typické jsou gleje, pseudogleje, v kyselém prostᖐedí organozemᆰ. Klima mírnᆰ teplé (MT 
11). Vegetace: olᘐavé jasaniny, ba០inné olᘐiny. Na suᘐᘐích místech acidofilní doubravy.

STG: D=3AB5b, 3B-BC5b; K=3A-AB4, 3BC5a

9. Podmáაené sní០eniny na bazických horninách

Reliéf pᖐedstavují ploché konkávní segmenty აasto podlouhlého tvaru s výᘐkovou აlenitostí do 30 m. Pᛰdy 
tvoᖐí pestrá mozaika აernic, fluvizemí a glejových fluvizemí. Klima: teplé a០ mírnᆰ teplé (MT 9-11). 
Vegetace: olᘐové jasaniny, ba០inné olᘐiny, ostᖐicové jasaniny (kolem prameniᘐᙐ a malých potᛰაkᛰ.

STG: D=3BD3, 3BD4, 3BC5b, 3C5a; K=0

10. Ploᘐiny na zahlinᆰných píscích

Nachází se v ᘐirᘐích údolích velkých ᖐek. Reliéf tvoᖐí ploᘐiny vyᘐᘐích a stᖐedních fluviálních teras. Výᘐková 
აlenitost dosahuje nᆰkolika desítek metrᛰ, zvláᘐtᆰ pᖐi okrajích teras nad údolními nivami nebo 
zahloubenými údolími. Pᛰdy: arenické kambizemᆰ, kambizemᆰ, místy hnᆰdozemᆰ nebo podzoly. Klima: 
teplé a០ mírnᆰ teplé MT 9-11). Vegetace: acidofilní bikové doubravy (na ploᘐinách).

STG: D=3AB2-3 ar, 3AB3; K=3B4, 3BC5a

Ostatní 3 typy biochor (2NH, 3NH, 3BN) do území zasahují pouze v malých segmentech na jeho okrajích a 
nejsou zde prostorové pᖐedpoklady pro vymezení plnᆰ funkაního a reprezentativního místního biocentra.
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Struktura územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je navázána na biogeografické 
prostorové jednotky v geobiocenologickém pojetí: bioregiony, biochory a skupiny typᛰ geobiocénu.

Platí pᖐitom: 

1. biokoridory nadregionální a biocentra regionální reprezentují charakter bioregionu 
2. biokoridory a biocentra lokální reprezentují typ biochory 
3. skupiny typᛰ geobiocénu (STG) reprezentují typ ekosystému, skládající biochoru

1. ᘀirᘐí hlinité nivy 2.vs (15,45%) – 1 hlavní osa, 3 vedlejᘐí osy

Významovᆰ nejdᛰle០itᆰjᘐí skladebné აásti ÚSES (nadregionálního a regionálního významu) jsou soustᖐedᆰny 
kolem ᖐek Labe a Orlice. Reprezentují biochoru ᘐirᘐích hlinitých niv (2Lh) východního okraje bioregionu 
1.9b. Cidlinsko-Chrudimského, severní okraj bioregionu 1.8. Pardubického a západní okraj bioregionu 
Tᖐebechovického. 

Jde o tyto skladebné აásti ÚSES hlavní osy s nadregionálním a regionálním významem:

1.1. nadregionální biokoridor K 73 „Labe“ (od ji០ního okraje správního obvodu mᆰsta Hradec Králové po 
soutok s Orlicí)

1.2. nadregionální biokoridor K 73 „Orlice“ (od soutoku s Labem a០ po východní okraj správního obvodu 
mᆰsta 

1.3. regionální biocentrum BC 1760 „U Labe“
1.4. regionální biokoridor RK 1266 „Labe“ (od soutoku s Orlicí po soutok Labe s Piletickým potokem)
1.5. regionální biocentrum RC 1761 „Na Orlici“
1.6. lokální biocentrum LC 37 „U Labe“ 
1.7. lokální biocentrum LC „o“ 103 „Orlice - soutok s Labem“ (27)
1.8. lokální biocentrum LC 28 „Hradec Králové-Zámostí“

Proto០e v nivᆰ obou ᖐek jde o nadregionální a regionální biokoridory „slo០ené“, jsou do jejich prᛰbᆰhu -
mimo regionálních biocenter - vkládána i biocentra lokální. 

Hlavní osu ÚSES ve skuteაnosti tvoᖐí dvᆰ hlavní osy, které se nacházejí v bezprostᖐední blízkosti Labe i 
Orlice: vodní a nivní. Hlavní prvky reprezentují biochoru 2Lh. Ta je ale také reprezentována pᖐíაnými 
osami, které ji propojují se sousedící biochorou ᖐíაních teras 3RU, která se zvedá nad bᖐehy obou ᖐek. Tyto 
kontrastní „pᖐíაky“ vytváᖐí výᘐkový a vlhkostní gradient, který se projevuje zmᆰnami druhové skladby a 
rozdílným zastoupením jednotlivých porostních etá០í v synuzii. 

Reprezentují je následující kontrastní skladebné აásti ÚSES tᖐí vedlejᘐích západních os s lokálním 
významem a jedna hlavní osa s regionálním významem: 

1.9. Lokální biokoridor LK 74 „Borovinka“ + lokální biocentrum LBC 23 „Temeᘐvár“
1.10. Lokální biokoridor LK 51 (103) „Mlýnský kanál“ + lokální biocentrum LBC 50 „Klacovka“ + lokální 

biokoridor LK 52 „Na pískách“ + lokální biokoridor LK 49 „Plaაice“ (76, 1. აást)
1.11. Regionální biokoridor RK 1279 „Plaაický potok II.“ (56) + lokální biokoridor LK 57 „Plaაický potok I.“
1.12. Regionální kontrastní slo០ený biokoridor RK 1280 „Labe-Vysoké Chvojno“ (71, 48, 49) v úseku po 

LBC„u“2 Roudniაka, Datlík, Cikán (18)

2. Ploᘐiny ᘐtᆰrkopískových teras 3. vs (36,18 %) – 6 vedlejᘐích os

Rozsahem nejvᆰtᘐí biochora 3RU (viz tab. ა. 2)  je reprezentována modální (homogenní) vedlejᘐí 
rozvojovou osou s lokálním významem (LABSKÝ NÁHON): 

2.1. Lokální reprezentativní biokoridor LK 79 „Labský náhon I.“ (ji០nᆰ od Pálenky) + lokální biocentrum 
LBC 54 „Pálenka“ (13) + „Labský náhon II. (severnᆰ od Pálenky) + Lokální biocentrum LBC 33 
„Plotiᘐᙐský rybník“ (31) + Lokální biokoridor LK 31 „Melounka – Labský náhon“ (აást)

Výᘐkový gradient k sousední biochoᖐe 3To vytváᖐí kontrastní vedlejᘐí rozvojová osa s lokálním 
významem „PILETICKÝ POTOK“: 

2.2. Lokální biokoridor LK 02 „Piletický potok I.“ (88) + Lokální biocentrum LBC 06 „Mezi mosty“ (12) + 
Lokální biokoridor LK 02 „Piletický potok II.“ (89) + Lokální biocentrum LBC 05 „Pod zahradami“ (9) 
– severozápadní აást
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Výᘐkový gradient k sousední biochoᖐe 3Ro vytváᖐí dvᆰ kontrastní vedlejᘐí osy mezi nivou ᖀEKY ORLICE 
a komplexem HRADECKÝCH LESᛠ:

2.3. Lokální biokoridor LK P4 „Na drahách“ (104)

2.4. Lokální biokoridor LK P6 „Stᖐíbrný potok“ (105)

Výᘐkový gradient k sousední biochoᖐe 3Pb vytváᖐí dvᆰ kontrastní vedlejᘐí osy mezi aluviálními 
TERASAMI ᖀEKY ORLICE, ᖐekou Labe a NOVÝM HRADCEM:

a) od Orlice

2.5. Lokální biocentrum LBC 51 „Nový Hradec-Plachta“ + lokální biokoridor LK 102 „Nový Hradec“

b) od Labe

2.6. Lokální biokoridor LK 54 „Tᖐebeᘐ“ + lokální biokoridor LK 55 „U starého Labe“ + lokální biocentrum 
LBC P2 „Lesopark“ + lokální biokoridor LK 73 „Kopec sv. Jana“ (აást)

3. Ploᘐiny na spraᘐích 3. vs (15,47 %) – 3 vedlejᘐí pᖐíაné osy

Z hlediska rozsahu v ᖐeᘐeném území jde o druhou nejvýznamnᆰjᘐí biochoru 3RE. Reprezentují ji tᖐi 
rozvojové osy, navazující na kontrastní vedlejᘐí osy napᖐíა aluviálními terasami ve smᆰru od Labe na 
západ:

3.1. Lokální biokoridor LK 49 „Plaაice“ (76, 2. აást) + LBC „Plaაice“ (35) + LK „Plaაický potok III.“ + 
LK 47 „Koutníkovo pole“ (78)

3.2. Lokální biokoridor LK 80, spojující LBC „Bohdaneა“ s prvky viz 2.1. + LBC 53 „Bohdaneა“ (32) + 
LK 29 „Chaloupská svodnice“ (na hranice správního obvodu mᆰsta) + LBC 31 „Úvozová cesta“ (25) + 
LK 31 „Úvozová cesta“ (82) – na hranice správního obvodu mᆰsta

3.3. Lokální biokoridor LK 83 „Melounka I.“ (Labský náhon L31) + LBC 38 „Melounka“ + Lokální biokoridor 
LK 83 „Melounka II.“ (Labský náhon L31) + LBC 24 „Plotiᘐtᆰ“ + LK „p“ 107 „Na koleაkách“ (50) - na 
hranice správního obvodu mᆰsta

4. Pahorkatiny na slínech 3. vs (8,3 %) – 1 hlavní modální osa, 2 vedlejᘐí modální osy, 1 kontrastní 
plocha

Biochora 3PB je reprezentovaná pokraაováním lokální vedlejᘐí vᆰtve 2.6. „Kopec sv. Jana“ a regionální 
hlavní vᆰtve 1.12. „Roudniაka“ v úseku od LBC„u“2 Roudniაka, Datlík, Cikán (18) po LBC“u“3 „Biᖐiაka“ 
(19). Zde dochází ke kᖐí០ení s NRBK K 73B „Vysoké Chvojno“(70), který ji០ reprezentuje biochoru 3Db
(podmáაené sní០eniny na bazických horninách). V biochoᖐe se tedy nachází 3 modální rozvojové osy ÚSES a 
1 kontrastní prvek ÚSES:

4.1. Regionálnᆰ významná hlavní osa: RBK 1280 „Roudniაka“ (71, 48, 49)

4.2. Lokálnᆰ významná vedlejᘐí osa LK 73 „Kopec sv. Jana“ (2. აást) + LBC P3 „Zámeაek“ (17) + LK P1 
„Tᖐebeᘐ-Roudniაka“ (72)

4.3. Lokální biocentrum LBC„u“2 Roudniაka, Datlík, Cikán (18) + LBC 111 „Stará paseka“ (29) + LK „R“ 
„Stará paseka“ (106)

4.4. Lokální biocentrum LBC“u“3 „Biᖐiაka (19) – typická kontrastní plocha, nále០ející აásti k biochoᖐe 
3PB a აásteაnᆰ k biochoᖐe 3Db. Druhové slo០ení prvku a jeho prostorová struktura má charakter 
ekotonu a pᖐechodu mezi obᆰma typy stanoviᘐᙐ. 

5. Vlhké ploᘐiny na kyselých horninách 3. vs (5,69 %) – 1 modální a 1 kontrastní vedlejᘐí osa

Biochora 3Ro tvoᖐí oblast hradeckých lesᛰ v povodí Stᖐíbrného potoka na vyᘐᘐích ᖐíაních ᘐtᆰrkopískových 
terasách nad Stᖐíbrným rybníkem. Vymezené prvky ÚSES mají modální charakter a lokální význam. Jsou 
soustᖐedᆰny do jedné modální osy a jedné osy kontrastní. Modální vᆰtev navazuje na vedlejᘐí osy 2.3. a 
2.4. a je zakonაena nadregionálním biocentrem  NC 11 „Vysoké Chvojno“(68). Kontrastní 
vᆰtev pᖐedstavuje údolí Bᆰleაského potoka a konაí biocentrem „Na haltýᖐi“ v biochoᖐe 3RU (odd. 2):
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5.1. Lokální biokoridor LK P4 „Na drahách“ (104) + LK P6 „Stᖐíbrný potok“ (105) + LBC P5 „U jezu“ (33) + 
LK P6 „Stᖐíbrný potok“ (67) + NC 11 „Vysoké Chvojno“(68)

5.2. Lokální biokoridor LK P7 „Bᆰleაský potok“ (1. აást, 66)

6. Podmáაené roviny na kyselých horninách (5,11) – 4 vedlejᘐí modální osy

Biochora 3To se rozkládá v severní აásti ᖐeᘐeného území. Dvakrát se vᆰtví – jednou na soutoku Piletického 
potoka a bezejmenné vodoteაe ji០nᆰ od Piletic smᆰᖐující od Dehetníku pᖐes Slatinu k piletické prᛰmyslové 
zónᆰ (skladovému areálu). Tato osa navazuje na prvek 2.2. Podruhé se osa vᆰtví podél polní cesty smᆰrem 
k lesu Ouliᘐtᆰ. Skladebné აásti ÚSES mají modální charakter:

6.1. Severní vᆰtev: lokální biocentrum LBC 05 „Pod zahradami“ (9) – severní აást + Lokální biokoridor 
LK 02 „Piletický potok III.“ (90) + LBC 04 „Luაní“ (6) + Lokální biokoridor LK 02 „Piletický potok IV.“ 
(91) + LBC 03 „ Lukách“ (4) + Lokální biokoridor LK 02 „Piletický potok II.“ (53) + LBC „a“2 
„Soutok s Librantickým potokem“ (3) + LK“a“102 „Hranice k.ú. Rusek“ (93) – na hranici správního 
obvodu mᆰsta

6.2. Východní vᆰtev: lokální biocentrum LBC 05 „Pod zahradami“ (9) – východní აást + LK 010 „Za 
skladiᘐtní oblastí I.“ (96) + LBC 011 „Za SS័“ (22) + LK 010 „Za skladiᘐtní oblastí II.“ (96) a០ 
k vᆰtvení LK

6.3. Jihovýchodní vᆰtev: LK 014 „Nový“ + LBC 11 Slatina + LK 39 „Slatina“ + LBC 016 „Dehetník“ (10) – na 
hranici správního obvodu mᆰsta v okrajové biochoᖐe 3PB

6.4. Severovýchodní vᆰtev: LK 012 „Na rozhraní“ (100) – smᆰrem k „Lesu Ouliᘐtᆰ“ v biochoᖐe 3RB. 
Pᖐevá០ná აást BK má modální charakter a០ na posledních 200 m, kde prvek vytváᖐí výᘐkový gradient.

7. Ploᘐiny na slínech 3. vs (3,98 %) – 1 regionální modální osa, 2 vedlejᘐí modální osy

Biochoru 3RB se nachází severnᆰ od pᖐedcházející biochory 3To a reprezentuje ji jednak regionální 
rozvojová osa ÚSES RK H055, jednak dalᘐí prᛰchod skladebných prvkᛰ ad. 6.4. a koneაnᆰ spojovací 
vᆰtev z BC Luაní (viz 6.1.). Vᘐechny skladebné აásti ÚSES v této biochoᖐe jsou v zásadᆰ modálního 
charakteru – jen LBC 016 „Dehetník“ (10) a krátká აást navazujícího biokoridoru nále០í k okrajovᆰ se 
vyskytující biochoᖐe 3PB.

7.1. LBC 016 „Dehetník“ (10) + RK H055 (44) + LC 30 „Ouliᘐtᆰ“ + RC H092 „Ouliᘐtᆰ“ (45)

7.2. Lokální biokoridor LK 07 „Pod „Ouliᘐtᆰm“ (95). Dále navazuje na LBC 04 „Luაní“ (6) – viz 6.1.

7.3. Lokální biokoridor LK 012 „Na rozhraní“ (100, viz 6.4.) + LBC 013 „Les Ouliᘐtᆰ“ + LK 012 „Na 
rozhraní“ (99).

8. U០ᘐí hlinité nivy 2. vs (4,05 %) – 1 regionální modální osa, 1 vedlejᘐí modální osa

Biochoru zaujímá u០ᘐí ᖐíაní novu ᖐeky Labe severnᆰ od soutoku s Piletickým potokem. Je tvoᖐena slo០eným 
modálním regionálním biokoridorem RK 1266 Labe. Druhou modální rozvojovou osou je pokraაování 
lokálního biokoridoru, který doprovází Labský náhon (proti proudu) severnᆰ od Plotiᘐᙐkého rybníku:

8.1. Regionální biokoridor RK 1266 „Labe“ (87) + LC 52 „Ústí Piletického potoka“ + LC 36 „Vᆰkoᘐe“ + 
LBC 37 „Budín-Labe“ (34) + RBC 982 „Správაice“ (42)

8.2. Lokální biocentrum LK „l“10 „Pod Kydlinovem“ (26) + LBK 34 „Labský náhon-Pod Kydlinovem“ (86) 
+ LBC 38 „Za tratí“ (5) + LK 34 „Labský náhon III.“ (84) – na hranici správního obvodu mᆰsta

9. Podmáაené sní០eniny na bazických horninách 3. vs (2,5 %) – 1 nadregionální modální osa

Biochoru 3Db sestupuje vlhkostním gradientem do ni០ᘐích poloh Hradeckých lesᛰ - je pokraაováním 
rozvojové osy 4.4. (LBC Biᖐiაka). Reprezentují ji vlo០ená lokální biocentra modálního typu do osy 
nadregionálního biokoridoru K 73B:

9.1. Nadregionální biokoridor K 73B (70) + LBC„u“4 „U cesty myslivcᛰ“ (20) + LBC“u“5 „U kᖐivé lípy“ 
(21). Pokraაuje  dále do nadregionálního biocentra BC 11 „Vysoké Chvojno“(68), které jako 
kontrastní nále០í celkem ke 4 biochorám. 
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Ostatní biochory აiní ve správním obvodu mᆰsta Hradec Králové ménᆰ, ne០ pᛰl procenta jeho rozlohy. 
Jejich význam pro strukturu skladebných აástí ÚSES je minimální, proto០e v ᖐeᘐeném území neexistují 
prostorové pᖐedpoklady pro umístᆰní sítᆰ modálních nebo kontrastním prvkᛰ.

H.5.5.2. Doplᒀková opatᖐení místního systému ekologické stability (dále pouze Doplᒀková opatᖐení)

Územní plán vymezuje síᙐ doplᒀkových opatᖐení, která doplᒀují územní systém ekologické stability a 
spoluvytváᖐí tak výhodnᆰjᘐí podmínky pro trvale udr០itelný rozvoj.

Doplᒀková opatᖐení jsou polyfunkაní, jejich dominantní funkci urაuje uvedený kód. Tento údaj je dᛰle០itý 
pro správnou definici pᆰstebního cíle a pro zpᛰsob zakládání a pᆰstᆰní vegetaაních prvkᛰ.

Územní plán აlení plochy doplᒀková opatᖐení z hlediska jejich dominantní funkce do skupin:

a) U: plocha s funkcí ÚSES (slou០í k ᘐíᖐení druhové diverzity do ploch ekologicky málo stabilních);
b) H: plocha stabilizující hydrický re០im území: vegetace zajiᘐᙐující retenci, retardaci a akumulaci vody 

v mikropovodí;
c) K: plocha typická pro krajinný ráz území: vegetace dotváᖐející krajinný obraz území;
d) E: Vegetaაní pásy s výraznou protierozní funkcí, zabraᒀující degradaci pᛰdy;
e) R: Vegetace umo០ᒀující rᛰzné rekreaაní aktivity;
f) O: Vegetace s ochrannou a izolaაní funkcí.

V území jsou vymezena následující doplᒀková opatᖐení:

Ozn. plochy Funkce plochy výmᆰra (m²)
DO 1 RSH 25 020
DO 2 E 6 679
DO 3 U 5 285
DO 4 S 20 054
DO 5 U 3 462
DO 6 U 733
DO 7 U 2 635
DO 8 H 34 107
DO 9 E 828
DO 10 E 3 457
DO 11 K 10 746
DO 12 R 6 197
DO 13 U 12 070
DO 14 UH 8 642
DO 15 UH 8 975
DO 16 H 33 890
DO 17 H 14 755
DO 18 U 4 368
DO 19 U 1 630
DO 20 U 1 563
DO 21 U 1 715
DO 22 E 62 124
DO 23 K 776
DO 24 U 23 532
DO 25 K 10 353
DO 26 U 15 059
DO 27 O 20 023
DO 28 O 41 425
DO 29 R 18 783
DO 30 R 44 943
DO 31 O 19 586

Ozn. plochy Funkce plochy výmᆰra (m²)
DO 32 O 923
DO 33 O 9 972
DO 34 O 508
DO 35 U 1 777
DO 36 H 7 870
DO 37 E 5 628
DO 38 H 3 783
DO 39 R 26 362
DO 40 U 1 496
DO 41 U 10 550
DO 42 K 2 934
DO 43 U 12 175
DO 44 U 14 189
DO 45 U 4 308
DO 46 U 12 060
DO 47 U 1 429
DO 48 U 3 425
DO 49 H 9 011
DO 50 R 50 461
DO 51 O 7 751
DO 52 U 9 074
DO 53 O 6 718
DO 54 U 7 986
DO 55 U 1 280
DO 56 E 2 002
DO 57 U 5 643
DO 58 O 45 893
DO 59 H 23 715
DO 60 H 13 541
DO 61 H 63 394
DO 62 U 10 369
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Ozn. plochy Funkce plochy výmᆰra (m²)
DO 63 U 11 025
DO 64 U 6 637
DO 65 U 9 287
DO 66 U 11 534
DO 67 E 3 414
DO 68 E 6 104
DO 69 E 4 265
DO 70 U 12 067
DO 71 U 2 796
DO 72 E 5 424
DO 73 E 5 180
DO 74 O 6 827
DO 75 U 6 064
DO 76 O 4 842
DO 77 O 3 352
DO 78 O 3 569
DO 79 H 28 501
DO 80 U 14 584
DO 81 U 12 654
DO 82 U 2 779
DO 83 O 1 612
DO 84 U 4 540
DO 85 O 3 518
DO 86 U 29 143

Ozn. plochy Funkce plochy výmᆰra (m²)
DO 87 U 50 047
DO 88 U 2 816
DO 89 U 3 766
DO 90 U 42 782
DO 91 U 172 899
DO 92 U 1 258
DO 93 U 3 569
DO 94 U 6 851
DO 95 U 7 572
DO 96 U 2 570
DO 97 U 6 992
DO 98 K 2 179
DO 99 H 30 410
DO 100 O 4 981
DO 101 O 8 389
DO 102 K 1 658
DO 103 U 11 037
DO 104 K 5 742
DO 105 K 11 978
DO 106 R 24 832
DO 107 U 2 334
DO 108 U 4 615
DO 109 U 5 346

Doplᒀková opatᖐení místního systému ekologické stability jsou ekologicky významnými krajinnými prvky, 
které vytváᖐejí existenაní podmínky pro organismy daného území a ovlivᒀují tak i fungování ekosystémᛰ 
kulturní krajiny. Tyto prvky nemusejí navazovat na dalᘐí prvky ÚSES, plní vᘐak v území interakაní a 
stabilizaაní funkci.

Souაasné prvky ÚSES dávají pᖐedpoklady k posílení ekologické stability krajiny zachováním nebo 
obnovením stabilních ekosystémᛰ. V ᖐeᘐeném území je vᘐak mo០né zmínᆰný systém optimalizovat, 
zejména optimalizací oslabených míst spoleაnᆰ s dᛰrazem na vhodné funkაní a prostorové uspoᖐádání.

H.5.6. PROSTUPNOST KRAJINY

H.5.6.1. Výchozí stav

Prostupnost krajiny je základním pᖐedpokladem prostorové kontinuity urbanizované a volné krajiny a 
harmonického vztahu mezi územím zastavᆰným a nezastavᆰným. Prostupnost krajiny podmiᒀuje 
hospodáᖐské a rekreaაní vyu០ití nezastavᆰného území.
Mᆰsto Hradec Králové je obecnᆰ charakteristické dobrou prostupností.

H.5.6.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní prostupnosti krajiny jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);
- plochy veᖐejných prostranství (PV);
- plochy zemᆰdᆰlské (NZ);
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz).
b) liniové a bodové pᖐekryvné prvky koncepce dopravní infrastruktury:
- cyklistická komunikace hlavní;
- cyklistická komunikace vedlejᘐí;
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- významné pᆰᘐí propojení;
- významná lávka.
c) liniové pᖐekryvné prvky prostorové koncepce krajiny:
- místní osa;
- kosterní stromoᖐadí.

Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3) a pᖐekryvné prvky 
jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3) a ve výkrese Koncepce dopravní 
infrastruktury (A.2.4).

Plochy dopravní infrastruktury - silniაní se vymezují za úაelem vytvoᖐení podmínek pro dopravní napojení 
ᖐeᘐeného území na nadᖐazené systémy silniაní dopravy a pro fungování základní dopravní obslu០nosti 
silniაní dopravou v rámci ᖐeᘐeného území.

Plochy veᖐejných prostranství se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro pᖐimᆰᖐené umístᆰní, rozsah a 
dostupnost pozemkᛰ veᖐejných prostranství a k zajiᘐtᆰní podmínek pro jejich u០ívání v souladu s jejich 
významem a úაelem.

Plochy zemᆰdᆰlské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní produkაní funkce nezastavᆰného území na pozemcích 
zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu.

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
posílení rᛰznorodosti, ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti zemᆰdᆰlské krajiny na 
extenzivnᆰ obhospodaᖐovaných pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu.

Cyklistická komunikace hlavní zajiᘐᙐuje odpovídající územní podmínky pro cyklistickou dopravu ve mᆰstᆰ a 
její návaznost na okolí.

Cyklistická komunikace doplᒀková zajiᘐᙐuje doplnᆰní sítᆰ cyklistických komunikací tak, aby byly zajiᘐtᆰny 
odpovídající územní podmínky pro cyklistickou dopravu v území.

Významné pᆰᘐí propojení zajiᘐᙐuje pᆰᘐí dostupnost významných ka០dodenních cílᛰ, rekreaაního zázemí 
mᆰsta a pᖐekonání barier v území. Významná lávka je prvek pᖐímo spojený s významným pᆰᘐím 
propojením, který zajiᘐᙐuje pᖐekonání významných liniových barier vodních tokᛰ a dopravních staveb pro 
pᆰᘐí i cyklisty.

Místní osa a kosterní stromoᖐadí jsou skladebnými prvky systému zelenᆰ ni០ᘐího ᖐádu tvoᖐící nespojitou síᙐ 
stabilizující charakter mᆰsta a krajiny, jejich vzájemné provázání a podporující funkci komunikací rᛰzného 
ᖐádu. 

Koncepce prostupnosti krajiny zajiᘐᙐuje dostatek prostoru a mo០ností pro efektivní pohyb napᖐíა 
zastavᆰným územím mᆰsta i volnou krajinou, აím០ podporuje nejen hospodáᖐské a rekreaაní vyu០ití území.

Podmínky vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou nastaveny tak, aby byly dobrým pᖐedpokladem 
zajiᘐtᆰní prostupnosti krajiny. Zvláᘐtní dᛰraz na zajiᘐtᆰní prostupnosti krajiny je nezbytné klást zejména 
v rámci navrhování a realizace liniových staveb veᖐejné infrastruktury, pᖐedevᘐím staveb nadᖐazeného 
dopravního systému.

H.5.7. PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍ

H.5.7.1. Výchozí stav

Mᆰsto Hradec Králové nále០í do geomorfologické subprovincie Ⴠeská tabule, celku Východolabská tabule, 
okrsku Královéhradecká kotlina. Z hlediska აlenitosti reliéfu se jedná o rovinu, relativnᆰ vᆰtᘐí výᘐkové 
rozpᆰtí je ojedinᆰlé (centrum, zalesnᆰná jihovýchodní აást mᆰsta). Mᆰsto le០í v teplém, mírnᆰ vlhkém 
klimatickém regionu. Ploᘐnᆰ nejvýznamnᆰjᘐími skupinami pᛰd jsou regozemᆰ a kambizemᆰ arenické, 
ᘐedozemᆰ s hnᆰdozemᆰmi a fluvizemᆰ. Celkovᆰ se jedná o pᛰdy s pᖐevá០nᆰ pᖐíznivými vlastnostmi pro 
zemᆰdᆰlské vyu០ití.

Ohro០enost zemᆰdᆰlské pᛰdy, respektive orné pᛰdy vodní erozí, vyjádᖐená pomocí maximální pᖐípustné 
hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) nebo hodnoty dlouhodobého prᛰmᆰrného smyvu pᛰdy (G), 
je na území Hradce Králové celkovᆰ malá, ohro០enᆰjᘐí pᛰdy zaujímají velmi malou rozlohu na okrajích 
zemᆰdᆰlských ploch. Obdobnᆰ ohro០enost orné pᛰdy vᆰtrnou erozí není vysoká, pouze v severovýchodní a 
jihozápadní აásti mᆰsta lze nalézt významnᆰjᘐí plochy ohro០enᆰjᘐích pᛰd.
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Na území Hradce Králové probᆰhly a jsou zapsány v katastru nemovitostí celkem 4 pozemkové úpravy. 
Jedná se o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plácky, k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem a k.ú. Rusek a dále o 
jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Piletice. V rámci komplexních pozemkových úprav na území mᆰsta 
jsou obecnᆰ navrhována zejména protierozní opatᖐení organizaაního charakteru (zmᆰny kultury, velikosti a 
tvaru pozemkᛰ) a agrotechnická protierozní opatᖐení (vrstevnicové obdᆰlávání, hrázkování). Navrhovaná 
technická protierozní opatᖐení jsou drobného charakteru (sbᆰrné pᖐíkopy v rámci cestní sítᆰ, svodné 
pᖐíkopy, pᖐípadnᆰ ochranné hrázky), pod rozliᘐovací schopností koncepce ÚPHK.

H.5.7.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro podporu protierozní schopnosti krajiny jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy lesní (NL); 
- plochy pᖐírodní (NP); 
- plochy zelenᆰ - pᖐírodního charakteru (ZP); 
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz); 
b) pᖐekryvné prvky územního systému ekologické stability:
- biocentra a biokoridory;
- plochy významné zelenᆰ.
c) liniové pᖐekryvné prvky prostorové koncepce krajiny:
- kosterní stromoᖐadí.

Samostatné pᖐekryvné prvky protierozních opatᖐení nejsou vymezeny. Plochy jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve 
výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

Plochy lesní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní existence lesních porostᛰ na pozemcích urაených k plnᆰní 
funkcí lesa pro plnᆰní produkაních i mimoprodukაních funkcí. ÚPHK vymezuje návrhové plochy lesní mimo 
jiné z dᛰvodu zajiᘐtᆰní ochrany pᛰdního fondu pᖐed vodní a vᆰtrnou erozí – jedná se o plochy K58.15, 
K72.04.

Plochy pᖐírodní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro ochranu pᖐírody a krajiny na území zvláᘐtᆰ 
chránᆰných území, evropsky významných lokalit a biocenter územního systému ekologické stability.

Plochy zelenᆰ - pᖐírodního charakteru se vymezují za úაelem vytvoᖐení podmínek pro existenci ploch 
zelenᆰ udr០ované v pᖐírodᆰ blízkém stavu s funkcí ekologickou nebo izolaაní.

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
posílení rᛰznorodosti, ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti zemᆰdᆰlské krajiny na 
extenzivnᆰ obhospodaᖐovaných pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu. ÚPHK vymezuje návrhové plochy 
smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské mimo jiné z dᛰvodu zajiᘐtᆰní ochrany pᛰdního fondu 
pᖐed vodní erozí – jedná se o plochy K58.08, K40.20, K89.01, K89.02.

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako síᙐ skladebných აástí (biocenter, 
biokoridorᛰ a interakაních prvkᛰ), které stavem svých ekologických podmínek umo០ᒀují trvalou existenci 
(a migraci) pᖐirozených (nebo pᖐírodᆰ blízkých) druhᛰ rostlin a ០ivoაichᛰ. V rámci nadregionálních, 
regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována biocentra propojená biokoridory v krajinᆰ, na lokální 
úrovni se jeᘐtᆰ nad rámec právní úpravy pᖐipojují interakაní prvky.

Kosterní stromoᖐadí jsou skladebnými prvky systému zelenᆰ ni០ᘐího ᖐádu tvoᖐící nespojitou síᙐ stabilizující 
charakter mᆰsta a krajiny, jejich vzájemné provázání a podporující funkci komunikací rᛰzného ᖐádu. 

ÚPHK ᖐeᘐí ochranu pᛰdního fondu pᖐed vodní a vᆰtrnou erozí pᖐedevᘐím návrhem protierozních opatᖐení 
organizaაního charakteru. Dochází k významnému zvýᘐení podílu zatravnᆰných pozemkᛰ na celkové 
výmᆰᖐe ZPF, je zvýᘐena prostorová diferenciace zemᆰdᆰlské pᛰdy, ve vybraných lokalitách je navr០eno 
ochranné zatravnᆰní. ÚPHK ᖐeᘐí problematiku eroze dále také návrhem protierozních opatᖐení technického 
(investiაního) charakteru. Dochází k významnému posílení doprovodné zelenᆰ kolem vodních tokᛰ a 
komunikací v krajinᆰ, je navr០en funkაní systém ekologické stability, ve vybraných lokalitách je navr០eno 
ochranné zalesnᆰní. V rámci podmínek vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití zeleᒀ - pᖐírodního 
charakteru, plochy zemᆰdᆰlské, plochy lesní, plochy pᖐírodní a plochy smíᘐené nezastavᆰného území -
pᖐírodní, zemᆰdᆰlské je stanoveno pᖐípustné vyu០ití „protierozní opatᖐení“. Pod pojmem „protierozní 
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opatᖐení“ jsou myᘐlena pᖐedevᘐím „drobná“ technická opatᖐení jako napᖐ. sbᆰrné, svodné აi záchytné 
pᖐíkopy, ochranné hrázky, prᛰlehy, zpevnᆰné terasy, protierozní nádr០e აi vᆰtrolamy. Samozᖐejmá je 
pᖐípustnost bli០ᘐích organizaაních a agrotechnických opatᖐení, od úprav velikostí a tvarᛰ jednotlivých 
pozemkᛰ po urovnávky, hloubkové kypᖐení აi vrstevnicové obdᆰlávání pᛰdy. Pᖐi provádᆰní komplexních 
pozemkových úprav je tᖐeba posoudit v jednotlivých lokalitách nutnost, charakter a rozsah konkrétních 
protierozních opatᖐení.

Jako podklady k vypracování koncepce protierozních opatᖐení byly vyu០ity:

- Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Skaliაka nad Labem, Bukovina u Hradce Králové, Piletice 
(v návaznosti na KPÚ Rusek), Agroatelier s.r.o., 2003;

- Katastr nemovitostí, stav k 1.2.2012, ჀÚZK, MMHK;
- Komplexní pozemková úprava k.ú. Rusek, Agroatelier s.r.o., 2004;
- KPÚ Plácky – Plán polyfunkაní kostry KPÚ, GAP Pardubice s.r.o., 1996;
- KPÚ Plotiᘐtᆰ nad Labem – Plán polyfunkაní kostry KPÚ, GAP Pardubice s.r.o., 1996;
- Studie odtokových pomᆰrᛰ na území Statutárního mᆰsta Hradec Králové a pᖐilehlých spádových oblastí, 

DHI a.s., JV PROJEKT VH s.r.o., 2011;
- Územnᆰ analytické podklady ORP Hradec Králové, MMHK, 2010;
- Územní plán Hradec Králové – Prᛰzkumy a rozbory, Autorské sdru០ení Tomáᘐ 

Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, 2011;
- Veᖐejný registr pᛰdy – LPIS, Ministerstvo zemᆰdᆰlství 

<http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/;
- Vodní a vᆰtrná eroze pᛰd ჀR, VÚMOP v.v.i.  <http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze>.
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H.5.8. OCHRANA MᆠSTA PᖀED POVODNᆠMI A PODPORA RETENCE VODY V KRAJINᆠ

H.5.8.1. Výchozí stav

Mᆰsto Hradec Králové nále០í do povodí Horního a stᖐedního Labe v základních povodích Labe a Orlice. ᖀeka 
Labe zde vytváᖐí hlavní hydrografickou osu a spolu s Orlicí, která pᖐedstavuje osu východní poloviny mᆰsta,
dominuje celému území. Rozlehlé údolní nivy obou významných ᖐek, protkané navíc menᘐími vodními toky 
a obohacené ᖐadou pᖐirozených i umᆰlých vodních ploch, sice v minulosti poskytly významný prostorový 
potenciál pro rozvoj mᆰsta, avᘐak za jednoznaაné podmínky úpravy vodního re០imu území.

Tlaky na úpravu vodních pomᆰrᛰ Labe i Orlice v tehdejᘐím okolí Hradce Králové velmi sílily ve druhé 
polovinᆰ 19. století, v souvislosti s významnou povodní v roce 1846 a zruᘐením statutu pevnosti, a 
výsledkem byly historicky nejvýznamnᆰjᘐí vodohospodáᖐské stavby na území mᆰsta – úprava Labe 
provádᆰná v obvodu mᆰsta v letech 1907 a០ 1912 a úprava Orlice provádᆰná v obvodu mᆰsta v sedmi 
etapách mezi roky 1907 a 1939. Povodnᆰ v letech 1926, 1938 a 1946 si vy០ádaly dílაí úpravy koryt a 
navazujících ochranných hrází. Dalᘐím, nutno ᖐíci podstatným, impulzem pro obnovu a moderní rozvoj 
systému protipovodᒀové ochrany mᆰsta byly novodobé povodnᆰ v letech 1997 a 1998. V letech 1999 a០ 
2007 tak byly v první etapᆰ realizovány výrazné rekonstrukce (navýᘐení) ochranných hrází podél Orlice a 
podél Labe v oblasti ០elezniაního mostu a na pᖐítoku Piletického potoku, druhá etapa spoაívala 
v rekonstrukci a navýᘐení ochranných hrází Labe v úseku Hradec Králové - Pᖐedmᆰᖐice n.L vაetnᆰ 
vybudování suchého poldru ve Vᆰkoᘐích a dále na levém bᖐehu Labe pod nemocnicí. Tím byl prakticky 
zkompletován systém ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi na velkých ᖐekách. Záplavová území na významných 
vodních tocích Labi a Orlici v aktuálním stavu byla vyhláᘐena v roce 2009, resp. 2008 (a 2005), a jsou 
v konceptu ÚPHK zohlednᆰna.

V posledních letech se pᖐesouvá pozornost na menᘐí vodní toky a riziko povodní lokálního charakteru. Na 
drobných vodních tocích v novohradeckých lesích byla úspᆰᘐnᆰ realizována obnova a zalo០ení vodních 
ploch (Cesta myslivcᛰ, Na Olᘐinᆰ, Kᖐí០, Ⴠeᘐík I.) slou០ících jako retenაní nádr០e, za úაelem pᖐedevᘐím 
protipovodᒀové ochrany vznikl drobný poldr Ⴠeᘐík II. Do zastavᆰného území mᆰsta Hradce Králové výraznᆰ 
zasahují a potenciální dalᘐí rozvoj komplikují významné vodní toky Melounka,  Malý labský náhon a 
Piletický potok a drobné vodní toky Chaloupská svodnice a Plaაický potok. Záplavová území Melounky a 
აásti Malého labského náhonu byla v aktuálním stavu vyhláᘐena v roce 2011 (a 2009), záplavové území 
Piletického potoku bylo na zaაátku roku 2012 pᖐedlo០eno vodoprávnímu úᖐadu v podobᆰ návrhu na 
vyhláᘐení. Záplavová území Chaloupské svodnice a Plaაického potoku v aktuálním stavu byla vyhláᘐena 
v roce 2010, resp. 2008. V povodí  zmínᆰných vodních tokᛰ zatím nedoᘐlo k realizaci protipovodᒀových 
opatᖐení. ZÚR Královéhradeckého kraje navrhují v rámci koncepce protipovodᒀové ochrany plochu 
nadmístního významu PPO15 pro suchou nádr០ Rusek – Bukovina na toku Librantického potoku v k.ú. 
Bukovina, která významnᆰ sní០í ohro០ení mᆰsta povodnᆰmi v prostoru podél Piletického potoku.

Zajiᘐtᆰní bezpeაného povrchového odtoku a prᛰchodu velkých vod pᖐes zastavᆰné území je základním 
pᖐedpokladem pro dalᘐí stavební rozvoj na území Hradce Králové. Nevhodné vyu០ívání krajiny v ᖐadᆰ 
lokalit, zalo០ené v minulosti a pᖐetrvávající do souაasnosti, a s ním spojené kolísání povrchového odtoku 
v závislosti na zvyᘐujících se srá០kových a teplotních extrémech zároveᒀ pᖐináᘐí nutnost ᖐeᘐit podporu 
retence vody v krajinᆰ, a to pᖐedevᘐím formou ucelené koncepce protipovodᒀových a retenაních opatᖐení.

H.5.8.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

K zajiᘐtᆰní ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a pro podporu retence vody v krajinᆰ jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy vodní a vodohospodáᖐské (W); 
- plochy lesní (NL); 
- plochy pᖐírodní (NP); 
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz);
b) ploᘐné pᖐekryvné prvky:
- suchá retenაní nádr០;
c) liniové pᖐekryvné prvky:
- ochranná protipovodᒀová hráz;
- vodní tok.  
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Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3).

Plochy vodní a vodohospodáᖐské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní existence povrchových vod tekoucích a 
stojatých pro plnᆰní funkce vodohospodáᖐské, ekologicko-stabilizaაní, rekreaაní, estetické აi hospodáᖐské.

Plochy lesní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní existence lesních porostᛰ na pozemcích urაených k plnᆰní 
funkcí lesa pro plnᆰní produkაních i mimoprodukაních funkcí. ÚPHK vymezuje návrhové plochy lesní mimo 
jiné z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro stabilizaci, obnovu a rozvoj pᖐírodᆰ blízkých porostᛰ lu០ních lesᛰ, tj. 
jako ekologicko-stabilizaაní a retenაní opatᖐení – jedná se o plochy K68.04, K68.05, K69.23.

Plochy pᖐírodní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro ochranu pᖐírody a krajiny na území zvláᘐtᆰ 
chránᆰných území, evropsky významných lokalit a biocenter územního systému ekologické stability.

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
posílení rᛰznorodosti, ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti zemᆰdᆰlské krajiny na 
extenzivnᆰ obhospodaᖐovaných pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu. ÚPHK vymezuje návrhové plochy 
smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské mimo jiné z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro posílení 
ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti krajiny v nivách vodních tokᛰ – jedná se o plochy, 
K60.61, K72.16, K73.09, K73.11, K31.05, K58.14, K59.34, K59.35, K59.33, K59.32, K59.17, K59.18, K59.19, 
K59.21, K50.03, K50.04, K79.37, K79.36, K69.09, K60.01, K70.113, K60.04, K89.03, K89.04, K89.06, 
K89.07, K89.11, K80.06, K80.02, K80.07, K80.08, K82.04, K82.05, K82.08, K82.09, K82.10, K72.05, K73.05,  
K71.127, K69.63, K69.62, K69.61, K69.60, K69.52 – a dále z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro ochranu mᆰsta 
pᖐed povodnᆰmi a posílení retenაní schopnosti krajiny – jedná se o plochy K69.15, K69.17, K70.32, K70.33, 
K70.34, K81.01, K81.03, K78.01.

Suchá retenაní nádr០ je umᆰle ohraniაený (ohrázovaný) prostor v povodí vodního toku zajiᘐᙐující ochranu 
zastavᆰného území mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podporující retenაní schopnosti krajiny. Suchá retenაní nádr០ 
nemá stálé nadr០ení vody a celý její objem je urაen pro zachycení vody pᖐi povodni. Jedná se o stavbu na 
ochranu pᖐed povodnᆰmi, pᖐípadnᆰ i opatᖐení nestavební povahy slou០ící ke sni០ování ohro០ení v území 
povodnᆰmi a jinými pᖐírodními katastrofami. V prostoru suché retenაní nádr០e lze provozovat 
zemᆰdᆰlskou აinnost, která vᘐak nesmí sní០it retenაní schopnosti krajiny. ÚPHK navrhuje následující 
pᖐekryvné prvky suchých retenაních nádr០í:

PP-01: suchá retenაní nádr០ Plotiᘐtᆰ na toku Melounky v k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem; suchá retenაní nádr០ 
zvyᘐuje ochranu území v prostoru soutoku Melounky a Malého labského náhonu a dále podél Malého 
labského náhonu pᖐed povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐuje zadr០ování vody v zemᆰdᆰlské krajinᆰ;

PP-02: suchá retenაní nádr០ Svobodné Dvory na toku Chaloupské svodnice v k.ú. Kukleny a Svobodné 
Dvory; suchá retenაní nádr០ chrání území na dolním toku Chaloupské svodnice a dále zvyᘐuje ochranu 
území podél Malého labského náhonu pᖐed povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐuje zadr០ování vody v zemᆰdᆰlské 
krajinᆰ;

PP-03: suchá retenაní nádr០ Svᆰtí na Svᆰtské svodnici, pᖐítoku Melounky, v k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem; suchá 
retenაní nádr០ zvyᘐuje ochranu území na dolním toku Melounky a dále podél Malého labského náhonu pᖐed 
povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐuje zadr០ování vody v zemᆰdᆰlské krajinᆰ;

PP-04: suchá retenაní nádr០ Plaაice na Plaაickém potoku v k.ú. Plaაice; suchá retenაní nádr០ zvyᘐuje 
ochranu území na dolním toku Plaაického potoku pᖐed povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐuje zadr០ování vody 
v zemᆰdᆰlské krajinᆰ;

PP-05: suchá retenაní nádr០ na toku Biᖐiაky nad rybníkem Biᖐiაka v k.ú. Nový Hradec Králové; suchá
retenაní nádr០ zvyᘐuje ochranu území na toku Biᖐiაky pᖐed povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐuje stabilizaci 
vodního re០imu v lesní krajinᆰ;  

PP-06: suchá retenაní nádr០ na pᖐítoku Biᖐiაky v k.ú. Nový Hradec Králové; suchá retenაní nádr០ zvyᘐuje 
ochranu území na toku Biᖐiაky pᖐed povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐuje stabilizaci vodního re០imu v lesní 
krajinᆰ; 

PP-07, PP-08, PP-09, PP-10, PP-11: suché retenაní nádr០e na bezejmenných drobných vodních tocích 
v k.ú. Nový Hradec Králové; suché retenაní nádr០e zvyᘐují ochranu území v k.ú. Nový Hradec Králové pᖐed 
povodnᆰmi a zároveᒀ zajiᘐᙐují stabilizaci vodního re០imu v lesní krajinᆰ.

Ochranná protipovodᒀová hráz je umᆰle vybudovaná hráz, val nebo zeჰ. Ochranná protipovodᒀová hráz se 
umisᙐuje podél vodního toku, kde zajiᘐᙐuje bezpeაné odvedení pᖐívalových vod z území. Jedná se o stavbu 
na ochranu pᖐed povodnᆰmi, pᖐípadnᆰ i opatᖐení nestavební povahy slou០ící ke sni០ování ohro០ení v území 
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povodnᆰmi a jinými pᖐírodními katastrofami. Zejména ochranné protipovodᒀové hráze, ale i dalᘐí s nimi 
související prvky protipovodᒀové ochrany, je tᖐeba v povodí navrhovat a realizovat promyᘐlenᆰ v uceleném 
systému. ÚPHK navrhuje následující pᖐekryvný prvek ochranné protipovodᒀové hráze:

PP-12: ochranná protipovodᒀová hráz na levém bᖐehu Plaაického potoku v k.ú. Bᖐezhrad; ochranná 
protipovodᒀová hráz pᖐedstavuje souvislou levobᖐe០ní hráz, která chrání stabilizované a rozvojové plochy 
v Bᖐezhradu pᖐed povodnᆰmi.

Vodním tokem jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytᆰ trvale nebo po pᖐeva០ující აást roku. 
Vodní tok zajiᘐᙐuje soustᖐedᆰné odvádᆰní povrchové vody z území, ochranu okolí pᖐed zvýᘐenými vodními 
stavy a podporu liniové vegetace. Síᙐ vodních tokᛰ je, s jedinou výjimkou, vymezena jako stabilizovaná 
s tím, ០e vymezené plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a podmínky pro jejich vyu០ití umo០ᒀují detailní 
úpravy vedení vodních tokᛰ, napᖐíklad v rámci budoucích revitalizaაních opatᖐení აi pᖐelo០ek vyvolaných 
dopravními nebo jinými stavbami ve veᖐejném zájmu. ÚPHK navrhuje jediný pᖐekryvný prvek vodního 
toku:

VT-01: pᖐelo០ka vodního toku Plaაického potoku v k.ú. Plaაice; pᖐelo០ka Plaაického potoku je vyvolána 
stavbou dálnice D11.

Suchý poldr (suchá retenაní nádr០) v k.ú. Vᆰkoᘐe je jako stabilizovaný ponechán ve stávající podobᆰ. 
Návrh obchvatu Vᆰkoᘐí na silnici III/29912 prochází okrajovou აástí poldru. Vliv na funkci poldru lze 
posoudit a០ v navazujících etapách pᖐípravy zámᆰru, lze vᘐak pᖐedpokládat, ០e nebude zásadní. Pᖐi návrhu 
a realizaci obchvatu Vᆰkoᘐí na silnici III/29912 je tᖐeba zvolit technické ᖐeᘐení stavby zachovávající 
protipovodᒀové a retenაní funkce poldru.

ÚPHK ᖐeᘐí ochranu mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podporu retence vody v krajinᆰ návrhem staveb na ochranu 
pᖐed povodnᆰmi a vyu០ití území pro opatᖐení nestavební povahy slou០ící ke sni០ování ohro០ení v území 
povodnᆰmi a jinými pᖐírodními katastrofami. Významné zvýᘐení podílu zatravnᆰných pozemkᛰ, 
vnitromᆰstské zelenᆰ i zelenᆰ pᖐírodního charakteru a stabilizace pᖐírodnᆰ hodnotných ploch vytváᖐí 
pᖐedpoklady k optimalizaci vodního re០imu krajiny. V rámci podmínek vyu០ití vᘐech druhᛰ ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití je stanoveno pᖐípustné vyu០ití „stavby, zaᖐízení a jiná opatᖐení pro sni០ování 
nebezpeაí ekologických a pᖐírodních katastrof a pro odstraᒀování jejich dᛰsledkᛰ“. Revitalizaაní opatᖐení 
vodních tokᛰ, postranních ramen, tᛰní a mokᖐadᛰ nejsou v rámci ÚPHK navrhována. Na území Hradce 
Králové je sice platným Plánem oblasti povodí Horního a stᖐedního Labe navrhována ᖐada revitalizaაních 
opatᖐení, avᘐak v souაasnosti vesmᆰs není na tyto návrhy navázáno podrobnᆰjᘐími studiemi აi projekty a 
zároveᒀ se jedná o zámᆰry pod rozliᘐovací schopností ÚPHK. U vᘐech druhᛰ ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití je stanoveno pᖐípustné vyu០ití „vodní plochy a vodní toky“, které zajiᘐᙐuje podmínky pro pᖐípadnou 
revitalizaci útvarᛰ povrchových vod.

ÚPHK zohledᒀuje stávající vyhláᘐená záplavová území vodních tokᛰ na území mᆰsta Hradce Králové. 
Zároveᒀ vychází z vypoაítaného rozsahu záplavových území vybraných vodních tokᛰ, v jejich០ povodí se 
pᖐedpokládá (je navrhována) realizace protipovodᒀových opatᖐení. Vazbu stavebního rozvoje v konkrétních 
lokalitách na protipovodᒀová opatᖐení zohledᒀuje v návrhu etapizace vyu០ití území.

Území mᆰsta Hradce Králové je ohro០eno záplavovou vlnou zvláᘐtní povodnᆰ pod vodním dílem Rozkoᘐ. 
Tuto problematiku ᖐeᘐí Plán ochrany území pod vodním dílem Rozkoᘐ pᖐed zvláᘐtní povodní, který je 
souაástí Krizového plánu ORP Hradec Králové. Tento plán ᖐeᘐí mimo jiné zajiᘐtᆰní varování a informování 
obyvatelstva, zajiᘐtᆰní dodávek energií, pitné vody a slu០eb telekomunikací, plán evakuace z území 
ohro០eného zvláᘐtní povodní, a dalᘐí základní opatᖐení. Rozvojové plochy navrhované ÚPHK musí být po 
schválení ÚPHK zahrnuty do obou zmiᒀovaných plánᛰ.

Jako podklady k vypracování koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ 
byly vyu០ity:

- Digitální báze vodohospodáᖐských dat, VÚV T.G.M., v.v.i.  <http://www.dibavod.cz>;
- Informaაní systém ve vodním hospodáᖐství, MMHK <http://mapserver.mmhk.cz>;
- Koncepce protipovodᒀové ochrany Královéhradeckého kraje, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Agroprojekce 

Litomyᘐl, s.r.o., 2009;
- Krizový plán pro správní obvod obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Hradec Králové, schválený dne 27.6.2005;
- LABEL – zpracování podkladᛰ pro tvorbu map povodᒀových rizik a map ohro០ení pro území povodí ᖐeky 

Orlice v Královéhradeckém kraji, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., 2010;
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- Plán oblasti povodí Horního a stᖐedního Labe, Povodí Labe, s.p., 2009;
- Podklady pro pᖐipravovaný koncept územního plánu Hradec Králové, Povodí Labe, s.p., dopis ა.j. 

PVZ/11/28306/ᘀi/0 ze dne 12.1.2012;
- Studie odtokových pomᆰrᛰ na území Statutárního mᆰsta Hradec Králové a pᖐilehlých spádových oblastí, 

DHI a.s., JV PROJEKT VH s.r.o., 2011;
- Studie odtokových pomᆰrᛰ Plaაického potoku v ᖐ.km 2,426 - 6,800, Agroprojekce Litomyᘐl, s.r.o., 2008;
- Územnᆰ analytické podklady ORP Hradec Králové, MMHK, 2010;
- Územní plán Hradec Králové – Prᛰzkumy a rozbory, Autorské sdru០ení Tomáᘐ 

Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, 2011;
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, schválené dne 8.9.2011.
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Schéma Ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpora retence vody v krajinᆰ
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H.5.9. DOBÝVÁNÍ NEROSTᛠ

H.5.9.1. Výchozí stav

Na území mᆰsta Hradce Králové jsou vymezena 2 výhradní lo០iska, která se z vᆰtᘐí აásti pᖐekrývají s 3 
chránᆰnými lo០iskovými územími, dále je evidováno 1 chránᆰné lo០iskové území se zruᘐeným lo០iskem, 3 
lo០iska nevyhrazeného nerostu a 1 ostatní prognózní zdroj. Výhradní lo០iska jsou lo០isky cihláᖐských 
surovin (spraᘐe, spraᘐové hlíny), lo០iska nevyhrazeného nerostu jsou lo០isky ᘐtᆰrkopískᛰ.

Tᆰ០ba v souაasné dobᆰ probíhá a v blízkém budoucnu bude probíhat pouze na ploᘐe cca 31,3 ha lo០iska 
nevyhrazeného nerostu Plaაice, tj. ménᆰ ne០ 10% celkové plochy lo០isek na území mᆰsta. Souაasnᆰ se 
pᖐitom v následujících jednotkách a០ desítkách let nepᖐedpokládá dotᆰ០ení zbylých zásob ji០ netᆰ០ených 
lo០isek nebo otvírka dosud netᆰ០ených lo០isek. Dᛰvody jsou velmi malý objem zbylých zásob a 
komplikovanᆰjᘐí úlo០né pomᆰry, nízká kvalita suroviny a dostatek alternativních zdrojᛰ v ᘐirᘐím okolí 
Hradce Králové. Tᆰ០ba ᘐtᆰrkopískᛰ na lo០isku nevyhrazeného nerostu Plaაice a souაasnᆰ i rekultivace 
vytᆰ០ených ploch by mᆰly být ukonაeny nejpozdᆰji do 31.12.2020.

Zadání ÚPHK po០aduje „vytvoᖐit podmínky pro provedení rekultivace území po ukonაené tᆰ០bᆰ a vyu០ití 
opuᘐtᆰných dobývacích prostorᛰ a vytᆰ០ených území“. Dále, souაasnᆰ se ZÚR Královéhradeckého kraje, 
po០aduje zajistit územní ochranu lo០isek nerostných surovin. Vymezování nových ploch pro tᆰ០bu nerostᛰ 
není zadáno.

H.5.9.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro dobývání nerostᛰ nejsou vymezeny ០ádné plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití ani pᖐekryvné prvky.

Stávající tᆰ០ba nerostᛰ je chápána jako doაasný zpᛰsob vyu០ití a na její ploᘐe jsou vymezeny stabilizované 
a rozvojové plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití zohledᒀující vyu០ití území po ukonაení tᆰ០by a 
rekultivaci dotაeného prostoru.

Na ucelených plochách dále potenciálnᆰ vyu០itelných lo០isek nerostných surovin je ponecháno stávající 
vyu០ití území nebo navr០ena zmᆰna v krajinᆰ. Zásoby nerostných surovin zᛰstanou zachovány pro 
potenciální vyu០ití pᖐíᘐtími generacemi. Pᖐípadná zmᆰna koncepce dobývání nerostᛰ na území mᆰsta 
Hradce Králové bude podmᆰtem ke zmᆰnᆰ ÚPHK.

Jako podklady k vypracování koncepce dobývání nerostᛰ byly vyu០ity:
- Mapserver ჀGS - Geofond, Ⴠeská geologická slu០ba – Geofond 

<http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond>;
- Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje, Ⴠeská geologická slu០ba, ჀGS - Geofond, 2003;
- Tᆰ០ba nevyhrazeného nerostu – dobývání ᘐtᆰrkopísku a rekultivace vytᆰ០ených ploch a zpevnᆰná plocha 

pro recyklaაní stᖐedisko stavebních a demoliაních odpadᛰ, zmᆰna územního rozhodnutí ა. 4286/1 ze 
dne 6.4.2009, MMHK, odbor hlavního architekta;

- Územnᆰ analytické podklady ORP Hradec Králové, MMHK, 2010;
- Územní plán Hradec Králové – Prᛰzkumy a rozbory, Autorské sdru០ení Tomáᘐ 

Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, 2011;
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, schválené dne 8.9.2011;
- Závᆰreაná zpráva úkolu Bᖐezhrad, Geoindustria, 1974;
- Závᆰreაná zpráva úkolu Bᖐezhrad - Plaაice, Geoindustria, 1980.

H.5.10. KONCEPCE REKREAჀNÍHO VYU័ITÍ KRAJINY

H.5.10.1. Výchozí stav

Potenciál rekreaაního vyu០ití krajiny vychází pᖐedevᘐím z pᖐírodních daností území. Pᖐírodní krajinné 
fenomény ᘐirokých niv ᖐek Orlice a Labe, tvoᖐící základní kostru mᆰsta, a rozsáhlých lesních porostᛰ, 
tvoᖐících ucelený komplex v jihovýchodním segmentu mᆰsta, jsou vhodným pᖐedpokladem pro rekreaაní 
vyu០ití volné krajiny na území mᆰsta Hradce Králové.

Lesy pᖐímᆰstské a rekreaაní dominují v komplexu novohradeckých lesᛰ a svou rozlohou 2034 ha pᖐedstavují 
plných 92% celkové plochy lesa. V lesech pᖐímᆰstských a rekreaაních se daᖐí skloubit zámᆰry odborného 
lesního hospodaᖐení s pᖐírodᆰ blízkými obnovními postupy a se zvyᘐováním estetické a rekreaაní hodnoty 
lesᛰ za úაelem zpᖐíjemnᆰní pobytu návᘐtᆰvníkᛰm lesᛰ. Mᆰstské lesy nemají jako základní funkci tvorbu 
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zisku, ale pᖐinos pro zlepᘐeni ekologických a rekreaაních charakteristik lesa. V posledních letech také 
významnᆰ stoupla vybavenost lesᛰ pro rekreaაní úაely v podobᆰ upravených a znaაených cest a stezek, 
nauაných stezek, veᖐejných táboᖐiᘐᙐ, mobiliáᖐe apod.

Rekreaაní vyu០ití prostorᛰ ᖐíაních niv je s ohledem na platné právní pᖐedpisy pomᆰrnᆰ extenzivní. 
Intenzivnᆰjᘐí rekreaci podél vodních tokᛰ a vodních ploch lze identifikovat pᖐedevᘐím ve východní აásti 
mᆰsta podél Orlice ve Svinarech, s vysokou hustotou zástavby rekreaაních objektᛰ, v lokalitᆰ Stᖐíbrného 
rybníku, a na severním okraji mᆰsta, zejména v letní sezónᆰ, v oblasti Správაického písníku. Novým 
prvkem v krajinᆰ i ve vztahu k jejímu rekreaაnímu vyu០ití jsou plochy golfového hᖐiᘐtᆰ v Roudniაce.

Volná krajina na území mᆰsta Hradce Králové má nezastupitelný rekreaაní význam pro krátkodobé formy 
rekreace, zejména pro rekreaაní sport, turistiku a cykloturistiku.

H.5.10.2. Odᛰvodnᆰní ᖐeᘐení

Pro zajiᘐtᆰní rekreaაního vyu០ití krajiny jsou vymezeny zejména:

a) plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití:
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH); 
- plochy vodní a vodohospodáᖐské (W);
- plochy lesní (NL); 
- plochy pᖐírodní (NP);
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz);
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní (NSs);
b) liniové pᖐekryvné prvky koncepce dopravní infrastruktury: 
- cyklistická komunikace hlavní;
- cyklistická komunikace vedlejᘐí;
- významné pᆰᘐí propojení. 

Plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (A.2.1) a ve výkrese Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3) 
a pᖐekryvné prvky jsou zobrazeny ve výkrese Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4).

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
hromadnou rekreaci v kvalitním prostᖐedí. V ÚPHK vymezené návrhové plochy rekreace – plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci pᖐímo zajiᘐᙐují podporu rekreaაního vyu០ití okolní krajiny.

Plochy vodní a vodohospodáᖐské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní existence povrchových vod tekoucích a 
stojatých pro plnᆰní funkce vodohospodáᖐské, ekologicko-stabilizaაní, rekreaაní, estetické აi hospodáᖐské. 
ÚPHK vymezuje návrhovou plochu vodní a vodohospodáᖐskou mimo jiné z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro 
rekultivaci ploch po tᆰ០bᆰ nerostᛰ a následné vodohospodáᖐské a rekreaაní vyu០ití – jedná se o plochu 
K72.01.

Plochy lesní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní existence lesních porostᛰ na pozemcích urაených k plnᆰní 
funkcí lesa pro plnᆰní produkაních i mimoprodukაních funkcí. ÚPHK vymezuje návrhové plochy lesní mimo 
jiné z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj systému pᖐímᆰstských lesᛰ v návaznosti na stabilizované 
plochy lesa – jedná se o plochy K41.31, K41.28, K31.01, K41.20, K41.15, K41.13, K41.12, K62.34, K63.14, 
K71.41, K72.03, K82.11,  K82.12, a dále z dᛰvodu zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj systému pᖐímᆰstských lesᛰ 
na plochách poznamenaných antropogenní აinností – jedná se o plochy K68.01, K69.02, K58.01, K72.02.

Plochy pᖐírodní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro ochranu pᖐírody a krajiny na území zvláᘐtᆰ 
chránᆰných území, evropsky významných lokalit a biocenter územního systému ekologické stability.

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - pᖐírodní, zemᆰdᆰlské se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní podmínek pro 
posílení rᛰznorodosti, ekologicko-stabilizaაní funkce a retenაní schopnosti zemᆰdᆰlské krajiny na 
extenzivnᆰ obhospodaᖐovaných pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu.

Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - sportovní se vymezují za úაelem zajiᘐtᆰní kvalitních podmínek pro 
sportovní a rekreaაní vyu០ití ploch v nezastavᆰném území. ÚPHK vymezuje následující návrhové plochy 
smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní: K70.08, K60.66, K52.06, K62.15.

Cyklistická komunikace hlavní zajiᘐᙐuje odpovídající územní podmínky pro cyklistickou dopravu ve mᆰstᆰ a 
její návaznost na okolí. Cyklistická komunikace doplᒀková zajiᘐᙐuje doplnᆰní sítᆰ cyklistických komunikací 
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tak, aby byly zajiᘐtᆰny odpovídající územní podmínky pro cyklistickou dopravu v území. Cyklistické 
komunikace hlavní a doplᒀkové jsou vymezeny mimo jiné v souladu se znaაenými cyklotrasami a zajiᘐᙐují 
podmínky pro nadregionální a regionální cykloturistiku.

Významné pᆰᘐí propojení zajiᘐᙐuje pᆰᘐí dostupnost významných ka០dodenních cílᛰ, rekreaაního zázemí 
mᆰsta a pᖐekonání barier v území.

Koncepce rekreaაního vyu០ití krajiny posiluje rekreaაní funkce volné krajiny s ohledem na zachování 
pᖐírodních hodnot. Kromᆰ tradiაnᆰ rekreaაnᆰ vyu០ívaných území zejména v jihovýchodní აásti mᆰsta 
územní plán zatraktivᒀuje pro rekreaაní vyu០ití i dosud málo vyu០ívané lokality v západní აásti mᆰsta. 
Podmínky vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití v nezastavᆰném území jsou nastaveny tak, aby byly 
dobrým pᖐedpokladem posílení rekreaაního vyu០ití krajiny.
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H.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYU័ITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOᖀÁDÁNÍ

H.6.1. PODMÍNKY VYU័ITÍ PLOCH PODLE VÝZNAMU
V souladu s § 3 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. se ᖐeᘐené území აlení Územním plánem na plochy podle významu. 
Plochy podle významu jsou zobrazeny ve Výkrese základního აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese 
(A.2.1), ve výkresech Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), Koncepce Dopravní infrastruktury (A.2.4), 
Koncepce technické infrastruktury (A.2.5) a v Koordinaაním výkrese (B.2). 

Plochy podle významu se v souladu s metodikou Minis verze 2.2 აlení na:

a) plochy stabilizované;
b) rozvojové plochy – plochy, kde se zejména odehrává nový rozvoj obce, tj. kde dochází ke zmᆰnám 

vyu០ití území:
- plochy zastavitelné;
- plochy pᖐestavby;
- plochy zmᆰn v krajinᆰ.

c) plochy a koridory územních rezerv.
Pro umístᆰní vedení dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny koridory. 

Pro plochy vymezené podle významu stanovuje Územní plán podmínky vyu០ití v bodᆰ 6.1:

Pro plochy stabilizované jsou z dᛰvodu ochrany a rozvoje tradiაní formy mᆰstské zástavby Hradce Králové 
stanoveny podmínky pro vyu០ití ploch vnitroblokᛰ blokové zástavby (bod 6.1.1. písm. a)). Zástavba 
mᆰstskými bloky s uzavᖐeným vnitᖐním prostorem – vnitroblokem je pro centrální აást mᆰsta (historické 
centrum, Pra០ské pᖐedmᆰstí) typická a pᖐedstavuje významnou urbanistickou a architektonickou hodnotu 
v území. Prostor vnitrobloku tradiაnᆰ slou០í pro pobytové funkce obyvatelᛰm bloku, zejména ve spojení 
s rekreaაním vyu០itím veᖐejné zelenᆰ. Podmínky vyu០ití ploch vnitroblokᛰ smᆰᖐují k ochranᆰ, rozvoji, 
pᖐípadnᆰ rehabilitaci pobytového vyu០ití tᆰchto poloveᖐejných prostorᛰ. Do ploch vnitroblokᛰ jsou jako 
nové stavby pᖐipuᘐtᆰné pouze stavby hromadných gará០í z dᛰvodu zajiᘐtᆰní kultivované formy parkování a 
odstavování osobních vozidel pᖐi souაasném uvolnᆰní ploch v uliაním profilu ve prospᆰch napᖐíklad pᆰᘐích 
a cyklistických komunikací. V souladu s po០adavkem na pobytový charakter vnitrobloku jsou stanoveny: 
podmínka podla០nosti hromadných gará០í (max. 1 nadzemní podla០í), podmínka koncepაního ᖐeᘐení pro 
celý blok, podmínka pobytového vyu០ití stᖐechy stavby.

Pro stavby ve stabilizovaných plochách, které neodpovídají svou podla០ností, pᖐípadnᆰ typem struktury 
zástavby stanoveným podmínkám prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny podmínky pro provádᆰní zmᆰn 
tᆰchto staveb (bod 6.1.1. písm. b) a c)). Stavby, které svou podla០ností pᖐekraაují stanovenou maximální 
podla០nost zástavby, není mo០né dále zvyᘐovat, nicménᆰ je tolerována jejich stávající podla០nost, není 
nutné pᖐi zmᆰnách staveb podla០nost sni០ovat. Stavby, které neodpovídají stanovenému typu struktury 
zástavby, mají stanovený omezený re០im zmᆰn z dᛰvodu priority dosa០ení po០adavkᛰ stanovené 
urbanistické koncepce, tedy vაetnᆰ zmᆰny nevhodného typu struktury zástavby na po០adovaný.

Pro stávající stavby v plochách pᖐestaveb, které neodpovídají po០adovanému zpᛰsobu vyu០ití, mají 
stanovený omezený re០im zmᆰn z dᛰvodu priority dosa០ení po០adavkᛰ stanovené urbanistické koncepce, 
tedy vაetnᆰ zmᆰny nevhodného zpᛰsobu vyu០ití plochy na po០adovaný.

Pro stávající stavby v plochách pᖐestaveb, které neodpovídají svou podla០ností, pᖐípadnᆰ typem struktury 
zástavby stanoveným podmínkám prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny podmínky pro provádᆰní zmᆰn 
tᆰchto staveb (bod 6.1.2. písm. b) a c)). Stavby, které svou podla០ností pᖐekraაují stanovenou maximální 
podla០nost zástavby, není mo០né dále zvyᘐovat, nicménᆰ je tolerována jejich stávající podla០nost, není 
nutné pᖐi zmᆰnách staveb podla០nost sni០ovat. Stavby, které neodpovídají stanovenému typu struktury 
zástavby, mají stanovený omezený re០im zmᆰn z dᛰvodu priority dosa០ení po០adavkᛰ stanovené 
urbanistické koncepce, tedy vაetnᆰ zmᆰny nevhodného typu struktury zástavby na po០adovaný.
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H.6.2. PODMÍNKY VYU័ITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ 
Územní plán აlení ᖐeᘐené území na plochy podle stávajícího, nebo po០adovaného zpᛰsobu vyu០ití v souladu 
s § 3 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. (o obecných po០adavcích na vyu០ívání území) a s vyu០itím metodiky 
MINIS 2.2.
Podmínky vyu០ití a podmínky prostorového uspoᖐádání ploch s rozdílným vyu០itím jsou stanoveny v bodᆰ 6 
Územního plánu.

• Plochy bydlení (B) byly vymezeny podle § 4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

V plochách bydlení jsou podmínᆰnᆰ pᖐípustné stavby pro obchod do 1000m² zastavᆰné plochy 
v souladu s §4 odst. (2) vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

• Plochy smíᘐené obytné jsou v souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. dále podrobnᆰ აlenᆰny 
na:

- Plochy smíᘐené obytné – mᆰstské (SM);

V plochách smíᘐených obytných – mᆰstských jsou pᖐípustné stavby pro obchod do 2000m² celkové 
prodejní plochy. Stanovená hranice pro maximální výmᆰru celkové prodejní plochy vychází 
z analýzy velikostí stávajících obchodních zaᖐízení v území pᖐi provádᆰní prᛰzkumᛰ a rozborᛰ. 
Stavby pro obchod s celkovou prodejní plochou do 2000m² (stavby pᖐevá០nᆰ o jednom nadzemním 
podla០í) jsou v ᖐeᘐeném území bᆰ០né.

Podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití umo០ᒀuje umístᆰní stavby pro obchod s vᆰtᘐí výmᆰrou celkové 
podla០ní plochy ne០ 2000m² pᖐi splnᆰní stanovených podmínek. Smyslem tohoto ustanovení je 
vytvoᖐení podmínek pro umísᙐování obchodní vybavenosti ve formᆰ vícepodla០ních obchodních 
domᛰ s komerაnᆰ vyu០itým parterem. 

- Plochy smíᘐené obytné – venkovské (SV).

V plochách smíᘐených obytných - venkovských jsou podmínᆰnᆰ pᖐípustné stavby pro obchod do 
1000m² zastavᆰné plochy. Stanovená hranice pro maximální výmᆰru maximální zastavᆰné plochy 
vychází z analýzy velikostí stávajících obchodních zaᖐízení v území pᖐi provádᆰní prᛰzkumᛰ a 
rozborᛰ. Stavby pro obchod s maximální zastavᆰnou plochou do 1000m² jsou v ᖐeᘐeném území 
bᆰ០né. Venkovský charakter pᖐevá០nᆰ nízkopodla០ní zástavby s ni០ᘐí intenzitou vyu០ití území 
neumo០ᒀuje umístᆰní ploᘐnᆰ rozsáhlé stavby.

• Plochy obაanského vybavení jsou v souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. z dᛰvodu 
dᛰslednᆰjᘐí ochrany pᖐedevᘐím ploch obაanského vybavení, které je veᖐejnou infrastrukturou, dále 
podrobnᆰ აlenᆰny na plochy:

- Plochy obაanského vybavení – veᖐejná infrastruktura (OV);

- Plochy obაanského vybavení – tᆰlovýchovná a sportovní zaᖐízení (OS);

- Plochy obაanského vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá (OK);

- Plochy obაanského vybavení – hᖐbitovy (OH).

• Plochy rekreace jsou v souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. z dᛰvodu specifického 
charakteru ploch rekreace dále podrobnᆰ აlenᆰny na plochy:

- Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH);

- Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI);

Podmínky prostorového uspoᖐádání staveb pro rodinnou rekreaci (rekreaაní chaty, zahrádkáᖐské 
chaty, rekreaაní domky) jsou vyjádᖐeny v definici pojmᛰ jednotlivých typᛰ staveb pro rodinnou 
rekreaci. Pojmy staveb pro rodinnou rekreaci jsou u០ívány ve smyslu § 2 písm. d) vyhláᘐky 
ა.3/2008 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, co០ je v ᖐeᘐeném území dlouholetá praxe, která se 
propisuje i do charakteru stávající zástavby chatových osad. Dᛰvodem pro navr០ené ᖐeᘐení je 
udr០ení jednotného charakteru zástavby ploch rekreace.

- Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ).

Podmínky prostorového uspoᖐádání staveb pro rodinnou rekreaci (zahrádkáᖐské chaty) jsou 
vyjádᖐeny v definici pojmu „zahrádkáᖐská chata“. Pojem je u០íván ve smyslu § 2 písm. d) 2. 
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vyhláᘐky ა.3/2008 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, co០ je v ᖐeᘐeném území dlouholetá praxe, 
která se propisuje i do charakteru stávající zástavby zahrádkových osad. Dᛰvodem pro navr០ené 
ᖐeᘐení je udr០ení jednotného charakteru zástavby ploch rekreace.

• Plochy výroby a skladování (V) byly vymezeny podle § 11 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

• Plochy dopravní infrastruktury jsou v souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. z dᛰvodu 
rozliᘐení rozdílných podmínek vyu០ití jednotlivých typᛰ dopravy dále podrobnᆰ აlenᆰny na plochy:

- Plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS);

- Plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní (drá០ní) (DZ);

- Plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL).

• Plochy technické infrastruktury (T) byly vymezeny podle § 10 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

• Plochy veᖐejných prostranství (PV) byly vymezeny podle § 7 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

V souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. byly z ploch veᖐejných prostranství vyაlenᆰny:

- Plochy veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ (ZV).

Doplnᆰní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelenᆰ 
podle pᖐílohy ა.7, აást I., odst. 1, písm.c. vyhláᘐky ა. 500/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

• V souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. a s metodikou MINIS 2.2 byly vymezeny plochy 
zelenᆰ. Tyto plochy jsou podrobnᆰ აlenᆰny na:

- Plochy zelenᆰ soukromé (ZS)

- Plochy zelenᆰ pᖐírodního charakteru (ZP)

Doplnᆰní tᆰchto druhᛰ ploch bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelenᆰ 
podle pᖐílohy ა.7, აást I., odst. 1, písm.c. vyhláᘐky ა. 500/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ.

• Plochy vodní a vodohospodáᖐské (W) byly vymezeny podle § 13 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

• Plochy zemᆰdᆰlské (NZ) byly vymezeny podle § 13 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

• Plochy lesní (NL) byly vymezeny podle § 15 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

• Plochy pᖐírodní (NP) byly vymezeny podle § 16 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

• Plochy smíᘐené nezastavᆰného území (NS) jsou v souladu s § 3 odst.4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. 
z dᛰvodu rozliᘐení rozdílných podmínek vyu០ití jednotlivých typᛰ nezastavᆰného území dále 
podrobnᆰ აlenᆰny na plochy:

- Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz);

- Plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní (NSs).

• Plochy specifické (X) byly vymezeny podle § 19 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb.

Názvy ploch s rozdílným vyu០itím jsou v souladu s metodikou MINIS 2.2 s výjimkou ploch zelenᆰ, kde bylo 
do názvu doplnᆰno slovo „PLOCHY“.
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H.6.3. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOᖀÁDÁNÍ
Pro ochranu a rozvíjení hodnot území (pᖐedevᘐím civilizaაních, kulturních, urbanistických a 
architektonických) se stanovuje koncepce prostorového uspoᖐádání, kterou tvoᖐí:

a) typ struktury zástavby;
b) maximální podla០nost zástavby;
c) koeficient zelenᆰ;
d) urbanistické kompoziაními prvky.

Podmínky prostorového uspoᖐádání jsou stanoveny v bodᆰ 6.3 Územního plánu a odᛰvodnᆰny v bodᆰ H.3.5.
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H.7. VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ 
PROSPᆠᘀNÝCH OPATᖀENÍ, STAVEB A OPATᖀENÍ K ZAJIᘀᙀOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPEჀNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKᛠM A STAVBÁM VYVLASTNIT

a) Územním plánem se vymezují veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení v souladu se ZÚR 
a dalᘐí, které vyplynuly z ᖐeᘐení Územního plánu a po០adavkᛰ poᖐizovatele. Práva k pozemkᛰm a 
stavbám lze vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona, Územní plán vymezuje tyto druhy veᖐejnᆰ 
prospᆰᘐných staveb აi veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, pᖐiაem០ konkrétní seznam je uveden v bodᆰ 7 
Územního plánu:

- Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby pro dopravní infrastrukturu;
- Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby pro technickou infrastrukturu;
- Veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení pro zalo០ení prvkᛰ územního systému ekologické stability;
- Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení pro sni០ování ohro០ení v území povodnᆰmi a jinými pᖐírodními 

katastrofami a ke zvyᘐování retenაních schopností území.

b) Územním plánem se nevymezují veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení pro ochranu archeologického, kulturního a 
pᖐírodního dᆰdictví, stavby a opatᖐení k zajiᘐᙐování obrany a bezpeაnosti státu a území pro asanace, 
pro které lze vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona.

c) Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení jsou zobrazeny ve výkresu Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a  opatᖐení 
(A.3).
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H.8. VYMEZENÍ DALᘀÍCH VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB A VEᖀEJNᆠ 
PROSPᆠᘀNÝCH OPATᖀENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PᖀEDKUPNÍ 
PRÁVO 

Územní plán nevymezuje veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení, pro které lze uplatnit 
pᖐedkupní právo.
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H.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MO័NÉHO BUDOUCÍHO VYU័ITÍ

K zajiᘐtᆰní podmínek pro mo០né budoucí vyu០ití se vymezují v souladu s § 43 Stavebního zákona plochy a 
koridory územních rezerv. Plochy a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve Výkrese základního 
აlenᆰní území (A.1), v Hlavním výkrese (A.2.1), ve výkresech Koncepce uspoᖐádání krajiny (A.2.3), 
Koncepce dopravní infrastruktury (A.2.4) a v Koordinaაním výkrese (B.2). Podmínky pro plochy a koridory 
územních rezerv jsou stanoveny v bodᆰ 4.3 a 4.4 Územního plánu.

H.9.1. PRO ZAJIᘀTᆠNÍ PODMÍNEK PRO MO័NÉ BUDOUCÍ VYU័ITÍ SE VYMEZUJÍ TYTO 
ÚZEMNÍ REZERVY:

a) R68.10 urაená pro plochu rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci, ve prospᆰch rekreaაního 
areálu s koupaliᘐtᆰm po doslou០ení stávajícího výrobního areálu.

b) R79.23 urაena pro plochu smíᘐenou obytnou – venkovskou, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby 
Plotiᘐtᆰ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.

c) R69.08 urაena pro plochu smíᘐenou obytnou – venkovskou, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby 
Plotiᘐtᆰ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.

d) R69.16 urაena pro plochu smíᘐenou obytnou – venkovskou, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby 
Pláckᛰ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.

e) R69.43 urაena pro plochu smíᘐenou obytnou – mᆰstskou, ve prospᆰch rozᘐíᖐení kompaktní smíᘐené 
obytné zástavby Vᆰkoᘐ, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství, pᖐiაem០ tato 
rezerva bude vyu០ita a០ po naplnᆰní okolních návrhových ploch zástavby Vᆰkoᘐ.

f) R69.59 urაena pro plochy výrobní po naplnᆰní okolních návrhových ploch výroby a obაanského 
vybavení – komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá v oblasti u letiᘐtᆰ, pᖐiაem០ do té doby je mo០né plochu 
plnohodnotnᆰ vyu០ívat pro Festival park.

g) R59.08, R59.11 urაeny pro plochy smíᘐené obytné – mᆰstské, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ 
veᖐejných prostranství ve prospᆰch budoucího dotvoᖐení zástavby ji០nᆰ od letiᘐtᆰ s dᛰrazem na 
vytvoᖐení kvalitního mᆰstského prostoru v Piletické ulici.

h) R49.05, R49,06, R49.07 urაeny pro plochy lesní, ve prospᆰch propojení lesních komplexᛰ Ouliᘐtᆰ a 
Dehetník v severovýchodní აásti mᆰsta.

i) R70.07 urაena pro plochy smíᘐené obytné – mᆰstské, respektive rozᘐíᖐení smíᘐené zástavby kolem 
3.okruhu v návaznosti na Svobodné Dvory, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných 
prostranství.

j) R70.124 urაena pro plochy bydlení, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby Svobodných dvorᛰ po 
naplnᆰní návrhové plochy na východ od této plochy, vაetnᆰ územních rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných 
prostranství

k) R50.05 urაená pro plochy výroby, respektive rozᘐíᖐení skladiᘐtní oblasti.
l) R40.08 urაena pro plochy bydlení, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby Slatiny, vაetnᆰ územních 

rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.
m) R41.22 urაena pro plochy bydlení, respektive rozᘐíᖐení obytné zástavby Svinar, vაetnᆰ územních

rezerv pro sít koridorᛰ veᖐejných prostranství.
n) R41.24 urაena pro plochu veᖐejného prostranství – veᖐejná zeleᒀ, respektive park s vybaveností ve 

prospᆰch obytné zástavby Svinar a plochy územní rezervy R41.24.
o) R50.07 urაeny pro plochu dopravní infrastruktury – silniაní pro zachování výhledové mo០nosti výstavby 

Pouchovské radiály v úseku od Severní ulice po ០elezniაní traᙐ ა. 020 vაetnᆰ nadjezdu.
p) R60.03 urაeny pro plochu dopravní infrastruktury - silniაní pro zachování výhledové mo០nosti výstavby 

Pouchovské radiály podél Piletického potoka v úseku od ០elezniაní trati ა. 020 po Vá០ní ulici.
q) R50.39 urაena pro plochu dopravní infrastruktury – silniაní pro zachování výhledové mo០nosti 

prodlou០ení Pospíᘐilovy tᖐídy ke kᖐi០ovatce se silnicí I/33 (severní tangenta).
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H.9.2. PRO ZAJIᘀTᆠNÍ PODMÍNEK PRO MO័NÉ BUDOUCÍ VYU័ITÍ SE VYMEZUJÍ TYTO 
KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV:

a) R78.02, R79.01, R79.02 urაeny pro koridor dopravní infrastruktury - silniაní pro zachování výhledové 
mo០nosti zapojení severní tangenty v úseku od kᖐi០ovatky na I/33 do MÚK Plotiᘐtᆰ dálnice D11 a 
rychlostní silnice R35.
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H.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE PROVᆠᖀENÍ ZMᆠN 
JEJICH VYU័ITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

a) Dle § 43 Stavebního zákona Územní plán ukládá ve vybraných plochách a koridorech provᆰᖐení zmᆰn 
jejich vyu០ití územní studií. Dle § 30 Stavebního zákona územní studie navrhuje, provᆰᖐuje a posuzuje 
mo០ná ᖐeᘐení ní០e uvedených problémᛰ v území. Pro tyto vymezené plochy a koridory je podmínkou 
pro rozhodování nutnost provᆰᖐit zmᆰny jejich vyu០ití územní studií:

Z dᛰvodu provᆰᖐení podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení vybraných dopravních staveb (mᆰstských bulvárᛰ) a jejich 
návaznosti na okolní zástavbu se ukládá Územním plánem poᖐízení územních studií, ve kterých bude 
provᆰᖐeno zejména navr០ení dostateაnᆰ ᘐirokého koridoru pro pᆰᘐí, cyklisty, motorová vozidla, pᖐípadnᆰ 
pro tram-train, provᆰᖐení, popᖐípadᆰ navr០ení stromoᖐadí, ᖐeᘐení odstavování a parkování vozidel, 
osvᆰtlení, stanovení hmotového ᖐeᘐení okolní zástavby, vymezení pozemkᛰ, staveb a zaᖐízení pᖐedevᘐím 
pro veᖐejné vybavení a vymezení pozemkᛰ pro veᖐejná prostranství:

US-01: zanádra០ní prostor – západ;
US-02: zanádra០ní prostor – jih;
US-03: Nová Zelená;
US-04:Nová Pra០ská;
US-05: Koutníkova;
US-07: letiᘐtní bulvár – letiᘐtᆰ;
US-08: letiᘐtní bulvár – Vᆰkoᘐe;
US-09: u nemocnice.

Z dᛰvodu provᆰᖐení podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení vybraných lokalit se ukládá Územním plánem poᖐízení 
územních studií, ve kterých bude provᆰᖐeno zejména stanovení hmotového ᖐeᘐení zástavby, vymezení 
pozemkᛰ, staveb a zaᖐízení pᖐedevᘐím pro veᖐejné vybavení a vymezení pozemkᛰ pro veᖐejná prostranství:

US-10: Zahrádkáᖐská;
US-11: Drtinova;
US-12: Nová Pálenecká – sever;
US-14: Bláhovka;
US-15: areál volného აasu Plaაice – Borovinka;
US-16: Bᖐezhrad u trati;
US-17: Plácky – jih;
US-18: Montas;
US-19: u Piletického potoka;
US-20: Pilnáაkova;
US-21: Tesla;
US-22: Temeᘐvár – východ;
US-23: ukonაení Beneᘐovy tᖐídy;
US-24: koleje univerzitního kampusu;
US-25: Zborovská;
US-26: Roudniაka – východ;
US-27: Terronic;
US-28: VOZ;
US-29: Orlická plovárna;
US-30: Brnᆰnská;
US-31: Malᘐova Lhota východ;
US-32: Svobodné Dvory;
US-33: rekreaაní areál U Labe;
US-34: Kopec sv. Jána;
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US-35: Podzámაí;
US-36: Eliᘐაino nábᖐe០í.

Z dᛰvodu provᆰᖐení podrobnᆰjᘐího ᖐeᘐení areálu národního centra pro krizovou pᖐipravenost se ukládá 
Územním plánem poᖐízení územní studie, ve které bude provᆰᖐeno zejména navr០ení hmotového ᖐeᘐení 
zástavby v návaznosti na koridor letiᘐtního bulváru:
US-34: areál národního centra pro krizovou pᖐipravenost (NCKP).
Tyto územní studie, zaevidované poᖐizovatelem pᖐed nabytím úაinnosti opatᖐení obecné povahy, kterým 
se vydává tento Územní plán, byly vyu០ity jako podklad pro zpracování tohoto Územního plánu a z tohoto 
dᛰvodu jsou urაeny i nadále k rozhodování v území:

US 35 Hradec Králové – Rodinné domy pod vodárnou.

b) Lhᛰta pro poᖐízení územní studie je 4 roky od nabytí úაinnosti opatᖐení obecné povahy, kterým se 
vydává tento územní plán. Lhᛰta je stanovena s ohledem na vlastníky pozemkᛰ, kteᖐí nesmí být 
omezování nad pᖐípustnou mez.
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H.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE POᖀÍZENÍ A
VYDÁNÍ REGULAჀNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O 
ZMᆠNÁCH JEJICH VYU័ITÍ

Plochy a koridory, ve kterých je poᖐízení a vydání regulaაního plánu podmínkou pro rozhodování o 
zmᆰnách jejich vyu០ití, nejsou stanoveny a to z dᛰvodu dohody s poᖐizovatelem.
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H.12. STANOVENÍ POᖀADÍ ZMᆠN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Z dᛰvodu zajiᘐtᆰní kvalitního napojení rozvojových ploch na strukturu mᆰsta prostᖐednictvím dᛰle០itých 
komunikací, páteᖐních sítí technické infrastruktury a prvkᛰ ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi Územní plán 
stanovuje v souladu s § 19 písm. f) Stavebního zákona poᖐadí zmᆰn v území (etapizaci):
a) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z50.38, Z50.32, Z50.33, Z50.28, P59.07, P69.55, P69.57,  Z59.01, 

Z69.67, Z68.08, Z68.07, P68.11, Z68.09, Z79.14 je mo០né a០ po vybudování pᖐelo០ky silnice I/11 
(severní tangenta – DS-02).

b) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z81.14, Z71.26 je mo០né a០ po vybudování pᖐelo០ky silnice I/37 
(ji០ní spojka – DS-03) a a០ po realizaci pᖐelo០ky VTL plynovodu TP-09.

c) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z71.37, Z71.51, Z71.57, Z71.58, Z71.59, P71.65, Z71.66, Z71.82, 
Z71.84, Z71.80, Z71.67, P71.79, Z71.68, P71.74, Z71.69, Z71.53, Z71.55, Z71.54, Z71.28, Z71.71, 
P71.75, Z71.78 je mo០né a០ po vybudování pᖐelo០ky ០elezniაní tratᆰ ა. 020 (DZ-04) v úseku Praskaაka –
Hradec Králové.

d) Stavební vyu០ití rozvojových ploch P70.39, Z70.41, Z70.38, Z70.40, P71.128, Z71.121, Z70.42 je 
mo០né a០ po vybudování radiály Nová Zelená (DS-27) alespoᒀ v jejím poloviაním profilu za podmínky, 
០e cílový návrh uspoᖐádání mᆰstského bulváru s vedením tram-train zᛰstane zachován.

e) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z69.48, Z69.50 je mo០né a០ po realizaci pᖐelo០ky STL plynovodu TP-
02.

f) Stavební vyu០ití rozvojových ploch Z69.31, Z69.32,Z69.38, Z69.40, Z69.42, Z69.45 je mo០né a០ po 
realizaci pᖐelo០ky STL plynovodu TP-03.

g) Zahájit výstavbu dopravního koridoru KD2 (lokalita ჀKD) je mo០né a០ po realizaci pᖐelo០ky VTL 
plynovodu TP-15.

h) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených vyhláᘐeným záplavovým 
územím Z60.06, Z60.09, Z79.24, Z79.27, Z70.96, Z69.19., Z69.20, Z69.22, Z69.26, Z60.02, Z60.07, 
Z60.10, Z60.11 je mo០né a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Melounky PP-01 a PP-03.

i) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených vyhláᘐeným záplavovým 
územím Z70.35, Z70.36, Z70.42, Z70.63, Z70.64, Z70.41, Z70.38Z71.121, Z71.119, Z71.118) je mo០né 
a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Chaloupské svodnice PP-02.

j) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených záplavovým územím 
pᖐipraveným k vyhláᘐení Z50.08, Z50.37, Z60.51, Z60.52, Z60.59 je mo០né a០ po realizaci 
protipovodᒀové ochrany v povodí Piletického potoku (Ⴠernilovského a Librantického p.) mimo správní 
území mᆰsta Hradce Králové.

k) Stavební vyu០ití აástí rozvojových zastavitelných ploch pᖐímo dotაených vyhláᘐeným záplavovým 
územím Z72.06, Z73.02 je mo០né a០ po realizaci protipovodᒀové ochrany v povodí Plaაického potoku 
PP-04 a PP-12.
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H.13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ Mᛠ័E VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU 
ჀÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ 
ARCHITEKT

Z dᛰvodu zaruაení zvýᘐené odborné úrovnᆰ projektᛰ v exponovaných lokalitách mᆰsta je stanoven 
Územním plánem po០adavek, aby architektonickou აást projektové dokumentace vypracoval jen 
autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona ა. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektᛰ a o výkonu povolání autorizovaných in០enýrᛰ a technikᛰ აinných ve výstavbᆰ, ve 
znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.
Výbᆰr architektonicky významných staveb a veᖐejných prostranství je v souladu s cílem územního 
plánování „chránit a rozvíjet kulturní a civilizaაní hodnoty území“ (viz. § 18 odst. 4 Stavebního zákona) a 
v souladu s úkolem územního plánování „stanovovat urbanistické, architektonické a estetické po០adavky 
na vyu០ívání a prostorového uspoᖐádání území“ (viz § 19, odst. 1, písm. d) Stavebního zákona).
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H.14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPᛠSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ 
ᖀÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Stavby nezpᛰsobilé pro zkrácené stavební ᖐízení nejsou po dohodᆰ s poᖐizovatelem vymezeny.
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H.15. ÚDAJE O POჀTU LISTᛠ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POჀTU VÝKRESᛠ 
K NᆠMU PᖀIPOJENÉ GRAFICKÉ ჀÁSTI

H.15.1.TEXTOVÁ ჀÁST
Textová აást Územního plánu Hradec Králové v souladu se Zadáním Územního plánu Hradec Králové a 
souladu s pᖐílohou ა. 7 vyhláᘐky MMR ა. 500/2006 Sb., o územnᆰ analytických podkladech, územnᆰ 
plánovací dokumentaci a zpᛰsobu evidence územnᆰ plánovací აinnosti (dále jen vyhláᘐka ა. 500/2006 Sb.), 
kterou se provádí zákon ა. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ᖐádu, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ (dále jen Stavební zákon), obsahuje dvᆰ აásti:

H.15.1.1. Územní plán (tzv. výrokovou აást), který obsahuje 93 აíslovaných stran A4 a pᖐílohu ა. 1 
(Tabulka ploch) se 22 აíslovanými stranami A4.

H.15.1.2. Odᛰvodnᆰní Územního plánu, které obsahuje 375 აíslovaných stran A4, a dále tyto pᖐílohy:

- pᖐílohu ა.1 (Tabulka skladebných prvkᛰ ÚSES), která obsahuje 14 აíslovaných stran A4,
- pᖐílohu ა.2 (Vyhodnocení záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v rozvojových plochách 

s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a vyhodnocení odhadovaných záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního 
fondu v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu), která obsahuje 61 აíslovaných stran A4, 

- pᖐílohu ა.3 (Vypoᖐádání podnᆰtᛰ veᖐejnosti pᖐedaných do 31.3.2012), která obsahuje 90
აíslovaných stran A4.

H.15.2.GRAFICKÁ ჀÁST

H.15.2.1. Územní plán (tzv. výroková აást):

7 výkresových sad listᛰ (jedna sada listᛰ obsahuje 35 listᛰ A2): mᆰᖐítko

A.1 Výkres základního აlenᆰní území 1 : 5 000

A.2.1 Hlavní výkres 1 : 5 000

A.2.2 Urbanistická koncepce 1 : 5 000

A.2.3 Koncepce uspoᖐádání krajiny 1 : 5 000

A.2.4 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000

A.2.5 Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

A.3 Výkres veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a opatᖐení 1 : 5 000

H.15.2.2. Odᛰvodnᆰní Územního plánu:

3 výkresy: mᆰᖐítko

B.1 Výkres ᘐirᘐích vztahᛰ (výkres A1) 1 : 25 000

B.2 Koordinaაní výkres (sada 35 listᛰ A2) 1 : 5 000

B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ pᛰdního fondu (sada 35 listᛰ A2) 1 : 5 000

H.15.2.3. Výkresy Územního plánu musí být pou០ívány pouze ve stanovených mᆰᖐítkách pᖐesto, ០e je 
grafická აást zpracována digitálnᆰ a je mo០né výkresy zvᆰtᘐovat. Zobrazené jevy ve 
výkresech tvoᖐí komplex podmínek a po០adavkᛰ, proto musí být pou០ívány vᘐechny výkresy 
souაasnᆰ. Vᘐechny výkresy územního plánu jsou stejnᆰ závazné a podmínky a po០adavky 
z nich vyplývající se navzájem doplᒀují.
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I. VYHODNOCENÍ VLIVᛠ NA UDR័ITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Koncept ÚP respektuje cíle vymezené v Integrovaném plánu rozvoje mᆰsta Hradec Králové a vytváᖐí 
územnᆰ technické podmínky pro realizaci navr០ených projektᛰ. Hlavní cíle IPRM Hradec Králové „Centrum 
mᆰsta – pól rᛰstu a rozvoje mᆰsta“: 

1) Podpoᖐit rozvoj vzdᆰlávání, výzkumu a inovací v centru mᆰsta Hradec Králové. 

2) Zlepᘐit vzhled centra mᆰsta Hradec Králové a zvýᘐit kvalitu ០ivota jeho obyvatel 

3) Podpoᖐit environmentálnᆰ ᘐetrné a udr០itelné principy v péაi o ០ivotní prostᖐedí a zvýᘐit kvalitu 
urbanizovaného pᖐírodního prostᖐedí. 

4) Zkvalitnit a zefektivnit slu០by veᖐejné správy, zlepᘐit komunikaci a zvýᘐit dostupnost informací.

Zajiᘐtᆰní udr០itelného rozvoje v IPRM HK je rozdᆰleno do následujících kategorií:
- Doprava - dopravní nároაnost mᆰsta, zvýᘐení výkonᛰ MHD s dᛰrazem na ekologický provoz, motivace 

obyvatelstva, pᆰᘐí zóny, cyklostezky, apod.
- ័ivotní prostᖐedí - eliminace produkce ᘐkodlivých látek, regenerace veᖐejných prostranství, 

brownfields a ᖐeᘐení ekologických zátᆰ០í, sni០ování hluku, nakládání s odpady, prevence ekologických 
havárií a pᖐírodních katastrof

- Spotᖐeba energie - sní០ení energetické nároაnosti, vyu០ívání obnovitelných zdrojᛰ energie
- Ekonomický potenciál - rozvoj ekonomického potenciálu s dᛰrazem na ᘐetrnou formu rozvoje, zapojení 

problémových skupin obyvatelstva, vyu០ití brownfields, eliminace záborᛰ pᛰdy a fragmentace krajiny
- Výchova k udr០itelnému rozvoji - podpora environmentálního vzdᆰlávání, osvᆰty a výchovy 

Koncept ÚP vytváᖐí následující územnᆰ technické podmínky pro vyvá០ený rozvoj vᘐech cílᛰ a kategorií  
udr០itelného rozvoje:

- posiluje postavení mᆰsta Hradec Králové jako pᖐirozeného a správního centra Královéhradeckého kraje 
a jednoho z jádrových území Hradecko-pardubické sídelní aglomerace,

- reaguje na nepᖐíznivý demografický vývoj (pokles poაtu obyvatel mᆰsta vlivem ni០ᘐí porodnosti, 
migrace vაetnᆰ odlivu obyvatel do okolních obcí a zmᆰny vᆰkové struktury vlivem stárnutí populace 
atd.) a sociodemografické ukazatele (vzdᆰlanost, pohlaví, místa a zpᛰsoby bydlení apod.) a vytváᖐet 
územní podmínky smᆰᖐující k zastavení nebo alespoᒀ zpomalení tᆰchto vývojových tendencí,

- návrhem funkაního vyu០ití a prostorového uspoᖐádání území vytváᖐí podmínky pro vyvá០ený rozvoj 
území v souladu s okolní krajinou, zachovává a rozvíjí dálkové pohledy a prᛰhledy na historické a 
krajinné dominanty mᆰsta, chrání a rozvíjí funkci veᖐejných prostorᛰ a dalᘐích mᆰstotvorných funkcí se 
zᖐetelem na polyfunkაnost centrálního území mᆰsta a lokálních center; v pᖐechodu z urbanizovaného 
do neurbanizovaného území klade dᛰraz na zachování krajinného rázu,

- respektuje a dále rozvíjí historické tradice a kulturní hodnoty mᆰsta a jeho specifické pᖐírodní 
podmínky,

- rozvíjí kontaktní zónu urbanizovaného (zastavᆰného) území a volné krajiny, zachovává pᖐírodní, 
kulturní a estetické hodnoty sídla,

- upᖐednostᒀuje víceúაelové vyu០ití nevyu០ívaných აi neefektivnᆰ vyu០ívaných území uvnitᖐ zastavᆰného 
území proti extenzivnímu rozvoji mᆰsta do volné krajiny (suburbanizaci),

- v souladu s Politikou územního rozvoje ჀR 2008, nadᖐazenou územnᆰ plánovací dokumentací a územnᆰ 
plánovacími a dalᘐími podklady vytváᖐí podmínky pro odvedení tranzitní dopravy mimo území mᆰsta, 
pro rozvoj dopravní infrastruktury potᖐebné pro fungování mᆰsta, pro ០ádoucí sní០ení dopravního 
zatí០ení z individuální automobilové dopravy a pro rozvoj druhᛰ dopravy ᘐetrných k ០ivotnímu prostᖐedí 
(zejména cyklistické dopravy),

- vytváᖐí pᖐedpoklady pro rozvoj veᖐejné infrastruktury jako jedné z hlavních podmínek rozvoje mᆰsta,
- veᖐejnou infrastrukturu pᖐednostnᆰ navrhuje na pozemcích ve vlastnictví mᆰsta, kraje nebo státu,
- zajiᘐᙐuje ochranu a rozvoj ploch veᖐejných prostranství a sídelní zelenᆰ; prostᖐednictvím nových ploch 

zelenᆰ a jiných nezastavitelných ploch je propojuje se zelení krajinnou (pᖐírodní) do uceleného a 
funkაního územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES),
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- vytváᖐí podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva pᖐed potenciálními riziky a pᖐírodními 
katastrofami (záplavy, sesuvy pᛰdy, eroze atd.).

Podrobné vyhodnocení vlivu na udr០itelný rozvoj území je souაástí samostatného dokumentu. Výᘐe je 
uveden závᆰr z tohoto dokumentu vyplývající.



ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 2 345

VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND A 
POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA

J. VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ 
NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND

J.1.1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský pᛰdní fond (dále jen „ZPF“) 
je zpracováno v souladu s následujícími pᖐedpisy, doporuაeními a pokyny:

- Zákon ა. 334/1992 Sb., o ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ,
- Vyhláᘐka ა. 13/1994 Sb., kterou se upravují nᆰkteré podrobnosti ochrany zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, 

ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, vაetnᆰ pᖐílohy ა.3,
- Vyhláᘐka ა. 48/2011, o stanovení tᖐíd ochrany,
- Metodický pokyn odboru ochrany lesa a pᛰdy M័P ჀR ze dne 1.10.1996 ა.j. OOLP/1067/96 k odnímání 

pᛰdy ze zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu podle zákona ა. 334/1992 Sb.,
- Spoleაné metodické doporuაení odboru územního plánování MMR a odboru ochrany horninového a 

pᛰdního prostᖐedí M័P „Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský 
pᛰdní fond v územním plánu“ z აervence 2011,

- Zadání Územního plánu Hradce králové, schválené zastupitelstvem mᆰsta Hradce Králové dne 
25.10.2011.

Zadání Územního plánu Hradce Králové (dále jen „ÚPHK“) po០aduje v rámci vyhodnocení pᖐedpokládaných 
dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na ZPF vyhodnotit zvláᘐᙐ plochy novᆰ vymezované a zvláᘐᙐ plochy pᖐebírané 
ze stávajícího územního plánu (Územního plánu mᆰsta Hradce Králové, platného od 1.3.2000, vაetnᆰ zmᆰn 
– dále jen „ÚPMHK“). Pᖐedevᘐím s ohledem na odliᘐný metodický pᖐístup k diferenciaci ploch s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití i jejich prostorovému vymezování v ÚPHK oproti ÚPMHK tvoᖐí datový podklad pro 
vymezování záborᛰ na „pᖐebíraných plochách“ vᘐechny zastavitelné a nezastavitelné i zastavᆰné a 
nezastavᆰné plochy ÚPMHK pᖐedpokládající zábor zemᆰdᆰlské pᛰdy (tj. vᘐechny plochy s výjimkou typᛰ 
funkაních ploch s hlavním vyu០itím pro zemᆰdᆰlskou pᛰdu) a také plochy navrhovaných liniových staveb. 
K ÚPMHK jako celku bylo vydáno souhlasné stanovisko podle § 5 zákona ა. 334/1992 Sb. Pᖐedlo០ené 
vyhodnocení vychází ze stavu ÚPMHK k 31.5.2012. Odliᘐení „nových“ záborᛰ ZPF od záborᛰ „pᖐevzatých 
z ÚPMHK“ je provedeno jak v souhrnných tabulkách, tak podrobnᆰji v tabulkách jednotlivých ploch a 
Výkresu pᖐepokládaných záborᛰ pᛰdního fondu (B.3).

Dalᘐí zásady uplatnᆰné pᖐi ᖐeᘐení záboru zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu jsou uvedeny v kapitole J.1.5.

Pᖐi územnᆰ plánovací აinnosti musí být respektovány zásady ochrany ZPF dle zákona ა. 334/1992 Sb., 
pᖐedevᘐím pᖐednostní vyu០ívání pro nezemᆰdᆰlské úაely zejména nezastavᆰných a nedostateაnᆰ vyu០itých 
pozemkᛰ v zastavᆰném území, stavebních proluk nebo ploch získaných zboᖐením do០ilých budov a 
zaᖐízení, a v pᖐípadᆰ vymezování zastavitelných ploch na zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ co nejmenᘐí naruᘐování 
organizace obhospodaᖐování pᛰdy a minimalizace rozsahu záborᛰ.

J.1.2. CHARAKTERISTIKA PᛠDNÍHO POKRYVU
Základním podkladem pro posuzování zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu pᖐi územnᆰ plánovací აinnosti jsou 
bonitované pᛰdnᆰ ekologické jednotky. Zároveᒀ rozlo០ení bonitovaných pᛰdnᆰ ekologických 
jednotek v ᖐeᘐeném území pᖐedstavuje nejpodrobnᆰjᘐí podklad pro bli០ᘐí charakteristiku pᛰdního pokryvu. 
Bonitovaná pᛰdnᆰ ekologická jednotka (dále jen „BPEJ“) je pᆰtimístný აíselný kód pᖐidᆰlovaný zemᆰdᆰlské 
pᛰdᆰ. BPEJ je podle vyhláᘐky ა. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných pᛰdnᆰ 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, charakterizována klimatickým regionem 
(1. აíslice), hlavní pᛰdní jednotkou (2. a 3. აíslice), sklonitostí a expozicí (4. აíslice), skeletovitostí a 
hloubkou pᛰdy (5. აíslice).

Mᆰsto Hradec Králové le០í v klimatickém regionu ა. 3 (T3). Jedná se o teplý, mírnᆰ vlhký klimatický 
region, který je charakteristický prᛰmᆰrnou roაní teplotou 7 a០ 9 °C a prᛰmᆰrným roაním srá០kovým 
úhrnem mezi 550 a 700 mm.
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Hlavní pᛰdní jednotka (HPJ) pᖐedstavuje úაelové seskupení pᛰdních forem pᖐíbuzných vlastností. Na území 
Hradce Králové lze identifikovat celkem 33 hlavních pᛰdních jednotek: 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 38, 41, 42, 43, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69. Výᘐe uvedené 
hlavní pᛰdní jednotky nále០í do následujících základních skupin: (Následuje struაný popis hlavních pᛰdních 
jednotek zaᖐazených do skupin HPJ:)

Skupina pᛰd pᖐevá០nᆰ აernozemního charakteru

HPJ 03, 05

03 – აernozemᆰ აernické, აernozemᆰ აernické karbonátové na hlubokých spraᘐích s podlo០ím jílᛰ, slínᛰ აi 
teras, stᖐednᆰ tᆰ០ké, bezskeletovité, s vodním re០imem pᖐíznivým a០ mírnᆰ pᖐevlhაeným

05 – აernozemᆰ modální a აernozemᆰ modální karbonátové, აernozemᆰ luvické a fluvizemᆰ modální i 
karbonátové na spraᘐích s mocností 30 a០ 70 cm na velmi propustném podlo០í, stᖐednᆰ tᆰ០ké, pᖐevá០nᆰ 
bezskeletovité, stᖐednᆰ výsuᘐné, závislé na srá០kách ve vegetaაním období

Ⴠernozemᆰ zaujímají menᘐinový podíl ve velkém celku velmi úrodných pᛰd v západní აásti mᆰsta Hradce 
Králové, pᖐedevᘐím v k.ú. Svobodné Dvory. Le០í v zastavᆰném území a jeho nejbli០ᘐím okolí.

Skupina hnᆰdozemí

HPJ 09, 10, 11, 12, 13

09 – ᘐedozemᆰ modální vაetnᆰ slabᆰ oglejených a ᘐedozemᆰ luvické na spraᘐích, stᖐednᆰ tᆰ០ké, 
bezskeletovité, s pᖐíznivými vláhovými pomᆰry

10 – hnᆰdozemᆰ modální vაetnᆰ slabᆰ oglejených na spraᘐích, stᖐednᆰ tᆰ០ké s mírnᆰ tᆰ០ᘐí spodinou, 
bez skeletu, s pᖐíznivými vláhovými pomᆰry a០ suᘐᘐí

11 – hnᆰdozemᆰ modální vაetnᆰ slabᆰ oglejených na spraᘐových a soliflukაních hlínách (prachovicích), 
stᖐednᆰ tᆰ០ké s tᆰ០ᘐí spodinou, bez skeletu, s pᖐíznivými vlhkostními pomᆰry

12 – hnᆰdozemᆰ modální, kambizemᆰ modální a kambizemᆰ luvické, vᘐechny vაetnᆰ slabᆰ oglejených 
forem na svahových (polygenetických) hlínách, stᖐednᆰ tᆰ០ké s tᆰ០kou spodinou, a០ stᖐednᆰ skeletovité, 
vododr០né, ve spodinᆰ s místním pᖐevlhაením

13 – hnᆰdozemᆰ modální, hnᆰdozemᆰ luvické, luvizemᆰ modální, fluvizemᆰ modální i stratifikované, na 
eolických substrátech, popᖐípadᆰ i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálnᆰ 50 cm 
ulo០ených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité a០ stᖐednᆰ skeletovité, závislé na deᘐᙐových 
srá០kách ve vegetaაním období

Velmi úrodné ᘐedozemᆰ a hnᆰdozemᆰ jednoznaაnᆰ pᖐevládají v severozápadní აásti mᆰsta (k.ú. Svobodné 
Dvory, Plotiᘐtᆰ nad Labem). Tvoᖐí kolem 15% pᛰdního fondu mᆰsta (mimo lesy a vodní plochy) a jsou 
klíაové pro zemᆰdᆰlskou výrobu.

Skupina illimerizovaných pᛰd – luvizemí

HPJ 14, 15, 16, 17

14 – luvizemᆰ modální, hnᆰdozemᆰ luvické vაetnᆰ slabᆰ oglejených na spraᘐových hlínách (prachovicích) 
nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou pᖐímᆰsí, stᖐednᆰ tᆰ០ké s tᆰ០kou spodinou, 
s pᖐíznivými vláhovými pomᆰry

15 – luvizemᆰ modální a hnᆰdozemᆰ luvické, vაetnᆰ oglejených variet na svahových hlínách s eolickou 
pᖐímᆰsí, stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ tᆰ០ké, a០ stᖐednᆰ skeletovité, vláhovᆰ pᖐíznivé pouze s krátkodobým 
pᖐevlhაením

16 – luvizemᆰ modální a hnᆰdozemᆰ arenické, eventuálnᆰ i slabᆰ oglejené na lehkých a០ zahlinᆰných 
terasách, pískovcích a ᘐtᆰrkopíscích s pᖐekryvem písაitých spraᘐí a prachovic v mocnosti 30 a០ 60 cm, 
zrnitostnᆰ stᖐednᆰ tᆰ០ké, lehაí, a០ slabᆰ skeletovité, vláhovᆰ ménᆰ pᖐíznivé a០ nepᖐíznivé

17 – luvizemᆰ arenické i slabᆰ oglejené, na lehkých, propustných substrátech, výsuᘐné, závislé na srá០kách 
nebo závlaze

Luvizemᆰ ostrᛰvkovitᆰ doprovázejí hnᆰdozemᆰ v západní a severní აásti mᆰsta Hradce Králové.

Skupina pᛰd rendzin – rendziny a pararendziny

HPJ 19, 20
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19 – pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých 
svahových hlínách, stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ tᆰ០ké, slabᆰ a០ stᖐednᆰ skeletovité, s dobrým vláhovým re០imem a០ 
krátkodobᆰ pᖐevlhაené

20 – pelozemᆰ modální, vyluhované a melanické, regozemᆰ pelické, kambizemᆰ pelické i pararendziny 
pelické, v០dy na velmi tᆰ០kých substrátech, jílech, slínech, flyᘐi, tercierních sedimentech a podobnᆰ, pᛰdy 
s malou vodopropustností, pᖐevá០nᆰ bez skeletu, ale i stᖐednᆰ skeletovité, აasto i slabᆰ oglejené

Smᆰs pᛰdních typᛰ pᖐevá០nᆰ na tᆰ០kých substrátech se vyskytuje témᆰᖐ výhradnᆰ na severovýchodním 
okraji mᆰsta.

Skupina pᛰd na píscích a ᘐtᆰrkopíscích a substrátech jim podobných, vაetnᆰ slabᆰ oglejených variet 
(regozemᆰ)

HPJ 21, 22, 23

21 – pᛰdy arenického subtypu, regozemᆰ, pararendziny, kambizemᆰ, popᖐípadᆰ i fluvizemᆰ na lehkých, 
nevododr០ných, silnᆰ výsuᘐných substrátech

22 – pᛰdy jako pᖐedcházející HPJ 21 na mírnᆰ tᆰ០ᘐích substrátech typu hlinitý písek nebo písაitá hlína 
s vodním re០imem ponᆰkud pᖐíznivᆰjᘐím ne០ pᖐedcházející

23 – regozemᆰ arenické a kambizemᆰ arenické, v obou pᖐípadech i slabᆰ oglejené na zahlinᆰných píscích a 
ᘐtᆰrkopíscích nebo terasách, le០ících na nepropustném podlo០í jílᛰ, slínᛰ, flyᘐe i tercierních jílᛰ, vodní 
re០im je znaაnᆰ kolísavý, a to v០dy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy a mocnosti pᖐekryvu

Regozemᆰ a kambizemᆰ arenické na lehაích terasových ulo០eninách Labe a Orlice, místy vᘐak i slabᆰ 
oglejené, jsou vzhledem ke konfiguraci terénu na území mᆰsta nejvíce zastoupenou skupinou pᛰd. 
Dominují ve východní polovinᆰ Hradce Králové a tvoᖐí a០ kolem 45% pᛰdního fondu mᆰsta (mimo lesy a 
vodní plochy).

Skupina hnᆰdých pᛰd – kambizemᆰ

-

Skupina silnᆰ kyselých hnᆰdých pᛰd a rezivých pᛰd mírnᆰ chladné a chladné oblasti (kambizemᆰ dystrické, 
podzoly, kryptopodzoly)

-

Skupina mᆰlkých pᛰd – kambizemᆰ, rankery, litozemᆰ

HPJ 38

38 – kambizemᆰ litické, kambizemᆰ modální, kambizemᆰ rankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozliᘐení, v podorniაí od 30 cm silnᆰ skeletovité nebo s pevnou horninou, slabᆰ a០ stᖐednᆰ 
skeletovité, zrnitostnᆰ stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ tᆰ០ké, vzhledem k zrnitostnímu slo០ení relativnᆰ ménᆰ výsuᘐné

Málo vyvinuté pᛰdy na pevných substrátech, zejména na antropogenních navá០kách, pᖐípadnᆰ kᖐídových 
slínovcích, se nachází pouze v centrální აásti starého mᆰsta.

Skupina pᛰd velmi sklonitých poloh

HPJ 41

41 – pᛰdy se sklonitostí vyᘐᘐí ne០ 12 stupᒀᛰ, kambizemᆰ, rendziny, pararendziny, rankery, regozemᆰ, 
აernozemᆰ, hnᆰdozemᆰ a dalᘐí, zrnitostnᆰ stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ velmi tᆰ០ké, s rᛰznou skeletovitostí, vláhovᆰ 
relativnᆰ ménᆰ závislé na klimatu a expozici

Pᛰdy velmi sklonitých poloh zaujímají velmi malou rozlohu – vyskytují se prakticky pouze na ji០ním svahu 
vyvýᘐeniny starého mᆰsta.

Skupina oglejených (mramorovaných) pᛰd – pseudogleje

HPJ 42, 43, 51, 53, 54

42 – hnᆰdozemᆰ oglejené na spraᘐových hlínách (prachovicích), spraᘐích, stᖐednᆰ tᆰ០ké, bez skeletu, se 
sklonem k doაasnému pᖐevlhაení

43 – hnᆰdozemᆰ luvické, luvizemᆰ oglejené na spraᘐových hlínách (prachovicích), stᖐednᆰ tᆰ០ké, ve 
spodinᆰ i tᆰ០ᘐí, bez skeletu nebo jen s pᖐímᆰsí, se sklonem k pᖐevlhაení
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51 – kambizemᆰ oglejené a pseudoglej modální na zahlinᆰných ᘐtᆰrkopíscích, terasách a morénách, 
zrnitostnᆰ lehké nebo stᖐednᆰ tᆰ០ké, lehაí, bez skeletu a០ stᖐednᆰ skeletovité, s nepravidelným vodním 
re០imem závislým na srá០kách

53 – pseudogleje pelické planické, kambizemᆰ oglejené na tᆰ០ᘐích sedimentech limnického tercieru 
(sladkovodní svrchnokᖐídové a tercierní ulo០eniny), stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ tᆰ០ké, pouze ojedinᆰle stᖐednᆰ 
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokᖐené

54 – pseudogleje pelické, pelozemᆰ oglejené, pelozemᆰ vyluhované oglejené, kambizemᆰ pelické 
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech moᖐského neogenu a flyᘐe a jílovitých 
sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokᖐídové a tercierní ulo០eniny), tᆰ០ké a០ velmi tᆰ០ké, 
s velmi nepᖐíznivými fyzikálními vlastnostmi

Skupina oglejených pᛰd zasahuje ostrᛰvkovitᆰ do vᆰtᘐiny souvisle se vyskytujících pᛰdních typᛰ.

Skupina pᛰd nivních poloh – fluvizemᆰ

HPJ 56, 57, 58, 59

56 – fluvizemᆰ modální eubazické a០ mezobazické, fluvizemᆰ kambické, koluvizemᆰ modální na nivních 
ulo០eninách, აasto s podlo០ím teras, stᖐednᆰ tᆰ០ké lehაí a០ stᖐednᆰ tᆰ០ké, zpravidla bez skeletu, vláhovᆰ 
pᖐíznivé

57 – fluvizemᆰ pelické a kambické eubazické a០ mezobazické na tᆰ០kých nivních ulo០eninách, a០ velmi 
tᆰ០ké, bez skeletu, pᖐíznivé vlhkostní pomᆰry a០ pᖐevlhაení

58 – fluvizemᆰ glejové na nivních ulo០eninách, popᖐípadᆰ s podlo០ím teras, stᖐednᆰ tᆰ០ké nebo stᖐednᆰ 
tᆰ០ké lehაí, pouze slabᆰ skeletovité, hladina vody ní០e 1 m, vláhové pomᆰry po odvodnᆰní pᖐíznivé

59 – fluvizemᆰ glejové na nivních ulo០eninách, tᆰ០ké i velmi tᆰ០ké, bez skeletu, vláhové pomᆰry  
nepᖐíznivé, vy០adují regulaci vodního re០imu

Fluvizemᆰ jsou vedle arenických pᛰd a hnᆰdozemí poslední typickou a jasnᆰ vyhranᆰnou pᛰdní skupinou na 
území Hradce Králové. Dominují v nivách podél Labe a Orlice, a zaujímají tak kolem 20% rozlohy pᛰdního 
fondu (mimo lesy a vodní plochy).

Skupina lu០ních pᛰd – აernic

HPJ 62

62 – აernice glejové, აernice glejové karbonátové na nivních ulo០eninách, spraᘐi i spraᘐových hlínách, 
stᖐednᆰ tᆰ០ké i lehაí, bez skeletu, doაasnᆰ zamokᖐené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 - 1 m

Ⴠernice mají zcela ojedinᆰlý výskyt na severovýchodᆰ, v povodí Librantického potoka.

Skupina hydromorfních pᛰd – gleje jako slo០ky pedoasociací

HPJ 64, 65, 66, 67, 69

64 – gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních ulo០eninách, 
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturnᆰné, s upraveným vodním re០imem, stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ velmi 
tᆰ០ké, bez skeletu nebo slabᆰ skeletovité

65 – gleje akvické, histické, modální zraᘐelinᆰlé, organozemᆰ glejové na nivních ulo០eninách, svahovinách, 
horninách limnického tercieru i flyᘐe, lehké a០ velmi tᆰ០ké s vyᘐᘐím obsahem organických látek, vlhაí ne០ 
HPJ 64

66 – stagnogleje modální i histické na píscích, jílech, slínech a nivních ulo០eninách, lehké a០ velmi tᆰ០ké 
s vyᘐᘐím obsahem organických látek, velmi nepᖐíznivý vodní re០im, nevhodné pro jeho úpravu

67 – gleje modální na rᛰzných substrátech აasto vrstevnatᆰ ulo០ených, v polohách ᘐirokých depresí a 
rovinných celkᛰ, stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ tᆰ០ké, pᖐi vodních tocích závislé na výᘐce hladiny toku, zaplavované, 
tᆰ០ko odvodnitelné

69 – gleje akvické, gleje akvické zraᘐelinᆰné a gleje histické na nivních ulo០eninách nebo svahovinách, 
pᖐevá០nᆰ tᆰ០ké, výraznᆰ zamokᖐené, pᛰdy depresí a rovinných celkᛰ

Typické hydromorfní pᛰdy mají obdobnᆰ ostrᛰvkovitý výskyt jako oglejené pᛰdy, podmínᆰný nepᖐíznivým 
vodním re០imem.
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Sklonitost a expozice ke svᆰtovým stranám vystihují utváᖐení povrchu pᛰdy. Na území Hradce Králové je 
pᖐítomno 5 kombinací sklonitosti a expozice: 0, 1, 4, 5, 6. Charakteristické jsou pᛰdy rovinné a០ mírnᆰ 
sklonité se vᘐesmᆰrnou expozicí.

Skeletovitost a hloubka pᛰdy vystihují pᖐítomnost hrubých აástic a horninového substrátu. Na území 
Hradce Králové se vyskytuje 6 kombinací skeletovitosti a hloubky pᛰdy: 0, 1, 2, 3, 6, 8. Nejაastᆰjᘐí jsou 
pᛰdy minimálnᆰ skeletovité a hluboké. Vodní re០im a zrnitostní slo០ení pᛰd je dosti diferencované 
v závislosti na místních podmínkách, celkovᆰ se jedná o pᛰdy spíᘐe pᖐíznivᆰjᘐích vlastností (pro 
zemᆰdᆰlské obdᆰlávání).

J.1.3. STRUKTURA PᛠDNÍHO FONDU
Správní území statutárního mᆰsta Hradce Králové je აlenᆰno na 21 katastrálních území. Tato katastrální 
území se dále აlení na jednotlivé pozemkové parcely, pᖐiაem០ lze identifikovat druhy pozemku orná pᛰda, 
zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost (dohromady tvoᖐí zemᆰdᆰlskou pᛰdu – zemᆰdᆰlský pᛰdní fond), 
lesní pozemek, vodní plocha, zastavᆰná plocha a nádvoᖐí a ostatní plocha. Druhy pozemku chmelnice a 
vinice se nevyskytují.

Struktura pᛰdního fondu
rozloha pᛰdního fondu (ha)

katastrální území
celkem zemᆰdᆰlská 

pᛰda
lesní 

pozemky
vodní 
plochy

zastavᆰné 
plochy

ostatní 
plochy

Bᖐezhrad 279,93 140,04 5,50 30,53 15,66 88,21

Hradec Králové 344,75 13,18 0,00 18,53 85,12 227,93

Kluky 130,90 58,57 29,10 11,08 12,65 19,51

Kukleny 402,75 240,70 1,10 7,23 59,67 94,05

Malᘐova Lhota 193,79 130,01 5,22 13,65 12,25 32,68

Malᘐovice u Hradce Králové 237,29 134,60 0,42 12,20 23,03 67,05

Nový Hradec Králové 2473,86 138,68 1845,52 29,47 77,97 382,22

Piletice 303,03 250,69 22,05 3,23 7,39 19,67

Plácky 167,50 104,33 0,00 11,26 17,30 34,62

Plaაice 730,83 526,87 41,52 13,21 17,80 131,43

Plotiᘐtᆰ nad Labem 643,52 453,78 0,00 8,91 47,19 133,64

Pouchov 248,35 80,90 0,00 4,13 34,05 129,27

Pra០ské Pᖐedmᆰstí 494,48 200,12 1,27 23,80 82,36 186,94

Roudniაka 211,89 97,02 78,90 9,47 6,75 19,75

Rusek 477,86 290,21 1,79 20,58 8,67 156,61

Slatina u Hradce Králové 411,34 296,63 73,64 7,40 11,65 22,02

Slezské Pᖐedmᆰstí 761,84 362,70 5,00 43,19 91,75 259,21

Svinary 342,30 209,12 60,10 16,03 11,38 45,66

Svobodné Dvory 694,49 553,35 3,56 5,61 37,14 94,83

Tᖐebeᘐ 463,25 236,09 10,63 16,89 34,05 165,60

Vᆰkoᘐe 554,44 331,88 4,96 20,26 31,06 166,28

mᆰsto Hradec Králové 10568,41 4849,45 2190,25 326,65 724,90 2477,17

Zdroj dat: ჀÚZK, stav k 1.2.2012

Struktura pᛰdního fondu mᆰsta Hradce Králové je pᖐi celkovém hrubém pohledu vyrovnaná. ័ádná základní 
skupina (druh) pozemkᛰ není zastoupena v nadpoloviაní vᆰtᘐinᆰ. Nejvᆰtᘐí je samozᖐejmᆰ rozloha 
zemᆰdᆰlské pᛰdy (46%), avᘐak velice významný je také rozsah lesních pozemkᛰ (21%). Co se týká 
jednotlivých katastrálních území, na jednom konci stojí za zmínku k.ú. Hradec Králové s minimální 
rozlohou zemᆰdᆰlské pᛰdy, zcela bez lesa a s dominancí zastavᆰných a ostatních ploch, zatímco na 
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druhém konci stojí k.ú. Piletice a Svobodné Dvory s cca 80% podílu zemᆰdᆰlské pᛰdy a zejména k.ú. Nový 
Hradec Králové s tᖐiაtvrtinovým podílem lesa.

J.1.4. STRUKTURA, USPOᖀÁDÁNÍ A OCHRANA ZEMᆠDᆠLSKÉHO PᛠDNÍHO FONDU
Zemᆰdᆰlský pᛰdní fond je základním pᖐírodním bohatstvím a jednou z hlavních slo០ek ០ivotního prostᖐedí. 
Na území mᆰsta Hradce Králové zemᆰdᆰlský pᛰdní fond tvoᖐí pozemky orné pᛰdy, trvalých travních 
porostᛰ, ovocných sadᛰ a zahrad.

Orgán ochrany zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu pᖐi posuzování územnᆰ plánovací dokumentace podle აlánku II 
odstavce 3 písmene k metodického pokynu M័P OOLP/1067/96, k odnímání pᛰdy ze zemᆰdᆰlského pᛰdního 
fondu podle zákona ჀNR ა. 334/1992 Sb., hodnotí kromᆰ jiného zejména kvalitu zemᆰdᆰlské pᛰdy urაenou 
bonitovanými pᛰdnᆰ ekologickými jednotkami a zaᖐazení BPEJ do tᖐíd ochrany zemᆰdᆰlské pᛰdy v souladu 
s vyhláᘐkou ა. 48/2011 Sb., o stanovení tᖐíd ochrany. Na základᆰ celkové kvality zemᆰdᆰlské pᛰdy je 
odstupᒀována ochrana zemᆰdᆰlské pᛰdy do následujících pᆰti tᖐíd:

- Do I. tᖐídy ochrany jsou zaᖐazeny bonitnᆰ nejcennᆰjᘐí pᛰdy v jednotlivých klimatických regionech, 
pᖐevá០nᆰ v plochách rovinných nebo jen mírnᆰ sklonitých, které je mo០no odejmout ze zemᆰdᆰlského 
pᛰdního fondu pouze výjimeაnᆰ, a to pᖐevá០nᆰ na zámᆰry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, pᖐípadnᆰ pro liniové stavby zásadního významu. Na území mᆰsta Hradce Králové se jedná o 
zemᆰdᆰlské pozemky charakterizované BPEJ 30300, 30900, 31000, 35600.

- Do II. tᖐídy ochrany jsou situovány zemᆰdᆰlské pᛰdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionᛰ nadprᛰmᆰrnou produkაní schopnost. Ve vztahu k ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu jde o 
pᛰdy vysoce chránᆰné, jen podmínᆰnᆰ odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmínᆰnᆰ zastavitelné. Na území mᆰsta se jedná o zemᆰdᆰlské pozemky charakterizované BPEJ 
30501, 31010, 31100, 31110, 31200, 31210, 31400, 31500, 31510, 34200, 35700, 35800, 36200.

- Do III. tᖐídy ochrany jsou slouაeny pᛰdy v jednotlivých klimatických regionech s prᛰmᆰrnou produkაní 
schopností a stᖐedním stupnᆰm ochrany, které je mo០no územním plánováním vyu០ít pro event. 
výstavbu. Na území mᆰsta se jedná o zemᆰdᆰlské pozemky charakterizované BPEJ 31300, 31310, 
31410, 31602, 31901, 31911, 34300, 35900.

- Do IV. tᖐídy ochrany jsou sdru០eny pᛰdy s pᖐevá០nᆰ podprᛰmᆰrnou produkაní schopností v rámci 
pᖐísluᘐných klimatických regionᛰ, s jen omezenou ochranou, vyu០itelné i pro výstavbu. Na území mᆰsta 
se jedná o zemᆰdᆰlské pozemky charakterizované BPEJ 31700, 31951, 32001, 32011, 32041, 32051, 
32110, 32210, 32212, 32310, 32312, 35111, 35301, 35411, 36401, 36501.

- Do V. tᖐídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které pᖐedstavují zejména pᛰdy s velmi nízkou 
produkაní schopností vაetnᆰ pᛰd mᆰlkých, velmi sva០itých, hydromorfních, ᘐtᆰrkovitých a០ kamenitých 
a eroznᆰ nejvíce ohro០ených. Vᆰtᘐinou jde o zemᆰdᆰlské pᛰdy pro zemᆰdᆰlské úაely postradatelné. U 
tᆰchto pᛰd lze pᖐedpokládat efektivnᆰjᘐí nezemᆰdᆰlské vyu០ití. Jde vᆰtᘐinou o pᛰdy s ni០ᘐím stupnᆰm 
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chránᆰných území a dalᘐích zájmᛰ ochrany 
០ivotního prostᖐedí. Na území mᆰsta se jedná o zemᆰdᆰlské pozemky charakterizované BPEJ 32112, 
32113, 33816, 33856, 34168, 36601, 36701, 36901.
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Struktura zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu

rozloha zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu (ha) zastoupení tᖐíd ochrany 
zemᆰdᆰlské pᛰdy (%)

katastrální území

celkem orná 
pᛰda zahrady ovocné 

sady

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

Bᖐezhrad 140,04 16,47 10,37 0,00 113,20 61,9 0,0 20,7 17,4 0,0

Hradec Králové 13,18 0,41 12,10 0,00 0,67 33,3 0,0 0,0 55,3 11,4

Kluky 58,57 11,94 20,75 0,00 25,88 0,0 0,0 0,0 99,5 0,5

Kukleny 240,70 178,63 48,99 0,59 12,49 33,1 27,3 24,8 13,5 1,4

Malᘐova Lhota 130,01 106,60 12,77 0,07 10,56 4,6 20,2 0,0 75,2 0,0

Malᘐovice u Hradce Králové 134,60 47,16 51,99 0,00 35,45 2,1 32,0 0,0 65,9 0,0

Nový Hradec Králové 138,68 29,57 67,17 0,00 41,94 36,3 0,0 0,0 60,8 2,8

Piletice 250,69 239,94 5,98 0,00 4,76 15,7 7,4 0,0 76,9 0,0

Plácky 104,33 73,35 26,69 0,00 4,29 46,8 0,0 18,0 35,2 0,0

Plaაice 526,87 429,00 19,34 0,57 77,96 17,8 22,8 16,7 42,7 0,0

Plotiᘐtᆰ nad Labem 453,78 410,68 37,39 1,18 4,53 81,6 0,9 14,9 2,6 0,0

Pouchov 80,90 42,12 28,43 0,00 10,35 35,2 0,0 10,2 54,6 0,0

Pra០ské Pᖐedmᆰstí 200,12 48,05 62,37 0,32 89,38 51,9 2,7 23,0 16,5 5,8

Roudniაka 97,02 66,53 12,50 0,86 17,14 0,0 0,0 6,7 93,1 0,2

Rusek 290,21 205,94 12,12 0,00 72,15 12,1 21,1 25,2 36,3 5,3

Slatina u Hradce Králové 296,63 262,55 16,01 0,21 17,85 0,0 4,5 45,0 50,6 0,0

Slezské Pᖐedmᆰstí 362,70 238,50 35,85 0,00 88,36 21,8 5,8 0,1 72,3 0,0

Svinary 209,12 147,62 25,39 0,49 35,61 22,4 0,0 4,6 73,0 0,0

Svobodné Dvory 553,35 509,83 37,83 1,13 4,57 84,3 11,3 4,3 0,0 0,0

Tᖐebeᘐ 236,09 134,98 43,31 5,47 52,32 18,3 6,5 8,5 55,9 10,8

Vᆰkoᘐe 331,88 278,96 25,76 0,00 27,15 56,6 0,0 25,0 18,4 0,0

mᆰsto Hradec Králové 4849,45 3478,83 613,12 10,88 746,62 36,6 9,4 13,8 39,0 1,3

Zdroj dat: ჀÚZK, stav k 1.2.2012

Zemᆰdᆰlský pᛰdní fond tvoᖐí cca 46% rozlohy mᆰsta Hradce Králové, dominuje vnᆰ zastavᆰného území, 
nejmenᘐí rozlohu zaujímá v centrální აásti mᆰsta a na jihovýchodᆰ, kde naopak dominují lesy. Ve vnitᖐní 
struktuᖐe zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu dominují pozemky orné pᛰdy (72%), s velkým odstupem 
následovány pozemky trvalých travních porostᛰ (15%) a zahrad (13%). Pozemky ovocných sadᛰ mají zcela 
minimální zastoupení. Zemᆰdᆰlská pᛰda zaujímá nejvᆰtᘐí rozlohu v západní აásti mᆰsta, v k.ú. Svobodné 
Dvory, Plaაice a Plotiᘐtᆰ nad Labem, kde má své hlavní rozᘐíᖐení úrodná orná pᛰda. Trvalé travní porosty, 
témᆰᖐ výhradnᆰ louky, mají nejvᆰtᘐí rozsah v ᘐirokých ᖐíაních nivách, pᖐedevᘐím v k.ú. Bᖐezhrad a Pra០ské 
Pᖐedmᆰstí podél Labe. Zahrady jsou naopak koncentrovány v zastavᆰném území mᆰsta, nejvíce ve vilových 
აtvrtích a აástech se zástavbou rodinných domᛰ (k.ú. Nový Hradec Králové).

Orná pᛰda vnᆰ zastavᆰného území je vᆰtᘐinou slouაena do stᖐednᆰ velkých celkᛰ. Trvalé travní porosty 
v labské a orlické nivᆰ vytváᖐí na mnoha místech ucelené, krajinᆰ hodnotné prostory. Aby informace o 
struktuᖐe a uspoᖐádání zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu byly úplné, v souladu s § 1 zákona ა. 334/1992 Sb., o 
ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, je nutné zmínit pomᆰr mezi pozemky 
ZPF skuteაnᆰ zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovanými a zemᆰdᆰlskou pᛰdou doაasnᆰ neobdᆰlávanou. 
Prᛰnik informací katastru nemovitostí a evidence vyu០ití zemᆰdᆰlské pᛰdy LPIS umo០ᒀuje konstatovat, ០e 
pozemky druhu orná pᛰda jsou obdᆰlávány na 85% své výmᆰry (2944,84 ha) a pozemky druhu trvalý travní 
porost na 55% své výmᆰry (408,47 ha). Na druhou stranu plochy skuteაnᆰ obdᆰlávané jako orná pᛰda, tj. 
s kulturou orná pᛰda pᖐiᖐazenou LPIS (bez ohledu na druhy pozemkᛰ katastru nemovitostí), mají celkový 
rozsah 3050,84 ha a plochy s kulturou travní porost dle LPIS zaujímají celkem 497,39 ha.
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Co se týká struktury zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu dle tᖐíd ochrany, na území mᆰsta Hradce Králové jsou 
významnᆰ zastoupeny jak kvalitní zemᆰdᆰlské pᛰdy, tak pᛰdy s podprᛰmᆰrnou produkაní schopností – cca 
46% rozlohy ZPF zaujímají pᛰdy I. a II. tᖐídy ochrany a 40% rozlohy ZPF tvoᖐí pᛰdy IV. a V. tᖐídy ochrany. 
Z prvnᆰ jmenovaných se jedná pᖐedevᘐím o ᘐedozemᆰ a hnᆰdozemᆰ na spraᘐích a spraᘐových hlínách, 
které jsou výraznᆰ koncentrovány do severozápadní აásti mᆰsta (v k.ú. Svobodné Dvory a Plotiᘐtᆰ nad 
Labem tvoᖐí více ne០ 80% ZPF), a fluvizemᆰ na nivních ulo០eninách podél Labe a Orlice. Pᛰdy málo kvalitní 
pᖐedstavují nejაastᆰji kambizemᆰ a regozemᆰ na pᖐevá០nᆰ výsuᘐných substrátech typu pískᛰ a ᘐtᆰrkopískᛰ, 
dominujících na starých ᖐíაních terasách, tedy ji០ s odstupem od toku Labe a Orlice (zejména k.ú. 
východní poloviny mᆰsta – Roudniაka, Piletice, Malᘐova Lhota).

J.1.5. CELKOVÝ ROZSAH ROZVOJOVÝCH PLOCH, KORIDORᛠ PRO DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU A ZÁBORᛠ ZEMᆠDᆠLSKÉHO PᛠDNÍHO FONDU

Základ koncepce ÚPHK tvoᖐí vymezení ploch podle významu a stanovení podmínek jejich vyu០ití a 
vymezení ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek jejich vyu០ití.

Plochy podle významu se აlení na plochy zastavᆰné a nezastavᆰné stabilizované, plochy rozvojové a plochy 
a koridory územních rezerv.

Rozvojové plochy, tj. plochy, kde se zejména odehrává nový rozvoj obce a kde dochází ke zmᆰnám vyu០ití 
území, pᖐedstavují základní vstup pro vyhodnocení záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu. Rozvojové plochy 
se dále dᆰlí na tᖐi typy. Plochy zastavitelné (Z) se vymezují pro zajiᘐtᆰní rozvoje sídla. Plochy pᖐestavby 
(P) se vymezují pro zajiᘐtᆰní zmᆰny, obnovy nebo opᆰtovného vyu០ití zastavᆰného území a zároveᒀ pro 
ochranu území nezastavᆰného pᖐed dalᘐím neodᛰvodnᆰným zastavᆰním. Plochy zastavitelné a pᖐestavby 
obecnᆰ dávají pᖐedpoklady pro zejména stavební vyu០ití území. Plochy zmᆰn v krajinᆰ (K) se vymezují za 
úაelem pᖐemᆰny nezastavᆰného území s nevhodným vyu០itím nebo pᖐemᆰny nevhodnᆰ vyu០itého 
zastavᆰného území v území nezastavᆰné a obecnᆰ dávají pᖐedpoklady pro témᆰᖐ výhradnᆰ nestavební 
vyu០ití území.

Rozvojové plochy (spolu s ostatními typy ploch dle významu) se podrobnᆰji აlení na plochy s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití:

- plochy bydlení (B)
- plochy smíᘐené obytné – mᆰstské (SM)
- plochy smíᘐené obytné – venkovské (SV)
- plochy obაanského vybavení - veᖐejná infrastruktura (OV)
- plochy obაanského vybavení - tᆰlovýchovná a sportovní zaᖐízení (OS) 
- plochy obაanského vybavení - komerაní zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá (OK)
- plochy obაanského vybavení – hᖐbitovy (OH)
- plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
- plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
- plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
- plochy výroby a skladování (V)
- plochy dopravní infrastruktury – silniაní (DS)
- plochy dopravní infrastruktury - ០elezniაní (drá០ní) (DZ)
- plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL)
- plochy technické infrastruktury (T)
- plochy veᖐejných prostranství (PV)
- plochy veᖐejných prostranství - veᖐejná zeleᒀ (ZV)
- plochy zelenᆰ soukromé (ZS)
- plochy zelenᆰ pᖐírodního charakteru (ZP)
- plochy vodní a vodohospodáᖐské (W)
- plochy zemᆰdᆰlské (NZ)
- plochy lesní (NL)
- plochy pᖐírodní (NP)
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území – pᖐírodní, zemᆰdᆰlské (NSpz)
- plochy smíᘐené nezastavᆰného území – sportovní (NSs)
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- plochy specifické (X)

Pro liniové stavby dopravní infrastruktury jsou zastavitelné plochy vymezeny v rámci koridorᛰ pro dopravní 
infrastrukturu. Koridory pro dopravní infrastrukturu pᖐedstavují zvláᘐtní kategorii ploch a jsou pᖐedmᆰtem 
samostatného vyhodnocení záborᛰ ZPF (oddᆰlenᆰ od rozvojových ploch jako takových). Ⴠásti ploch 
koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu, které po upᖐesnᆰní polohy tras a ploch dopravní infrastruktury 
územním rozhodnutím nebudou vyu០ity pro zastavitelné plochy výᘐe uvedeného úაelu, budou vyu០ity 
v souladu s podmínkami vyu០ití sousedící plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.

Hlavní zásady uplatnᆰné pᖐi ᖐeᘐení záboru zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu jsou následující:

- zábor ZPF pro územní rezervy se nevyhodnocuje,
- zastavitelné plochy se vyhodnocují celé (tj. vაetnᆰ budoucích nezastavᆰných აástí, zelenᆰ, komunikací 

atd.),
- v zastavᆰném území se nevyhodnocuje zábor ZPF na plochách do výmᆰry 2000 m2,
- v zastavᆰném území se nevyhodnocuje zábor ZPF na plochách bydlení, smíᘐených obytných - mᆰstských 

a smíᘐených obytných - venkovských,
- zábor ZPF na plochách pᖐestaveb se vyhodnocuje obdobnᆰ jako na plochách zastavitelných,
- zábor ZPF na následujících plochách zmᆰn v krajinᆰ - lesních, vodních a vodohospodáᖐských, zelenᆰ 

pᖐírodního charakteru, pᖐírodních a smíᘐených nezastavᆰného území – sportovních – se vyhodnocuje,
- zábor ZPF na plochách zemᆰdᆰlských a smíᘐených nezastavᆰného území – pᖐírodních, zemᆰdᆰlských se 

nevyhodnocuje (veᘐkeré dále uvedené tabulky tyto plochy nezahrnují),
- zábor ZPF ve prospᆰch územního systému ekologické stability se nevyhodnocuje,
- zábor ZPF na plochách chránᆰných lo០iskových území, jejich០ vyu០ívání se nepᖐedpokládá, se 

nevyhodnocuje,
- zábor ZPF v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu se vyhodnocuje pᖐibli០nᆰ na základᆰ odborného 

odhadu; pro budoucí plochy dopravní infrastruktury (liniové stavby) je uva០ována pᖐedpokládaná 
prᛰmᆰrná ᘐíᖐka tᆰlesa, zohledᒀující násypy, záᖐezy atp., pᖐípadnᆰ více ᘐíᖐek pᖐi prᛰchodu koridoru 
rozmanitým územím; vzhledem k výᘐe uvedeným obecným podmínkám vyu០ití „zbývajících“ ploch 
v rámci koridoru a obklopení nᆰkterých koridorᛰ rozvojovými plochami je odhadován také zábor ZPF na 
„zbývajících“ plochách v rámci koridoru (ve prospᆰch zpᛰsobu vyu០ití sousedící rozvojové plochy),

- není rozhodující, zda je pᛰda obhospodaᖐovaná, nebo je doაasnᆰ neobdᆰlávaná,
- pro აíselné údaje uvedené v tabulkách platí, ០e jsou v០dy zaokrouhlovány a០ pᖐesné výsledné hodnoty, 

pᖐesnost výpoაtᛰ je 10 m2 (0,001 ha).
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Celkový rozsah rozvojových ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu

plochy s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití

výmᆰra 
rozvojových 
ploch (ha)

zábor ZPF (ha)

z toho

druhy pozemku tᖐídy ochrany

kó
d zpᛰsob vyu០ití 

plochy celkem
se 

záborem 
ZPF

celkem pᖐevzat
o 

z ÚPMH
K

OP ZA SA TT I. II. III. IV. V.

B plochy bydlení 228,445 149,446 139,990 81,896 121,225 2,832 2,812 13,120 22,152 23,236 45,536 42,583 6,483

SM plochy smíᘐené obytné 
- mᆰstské

204,963 69,560 59,820 39,055 52,547 1,723 4,831 21,920 5,527 17,742 13,815

SV plochy smíᘐené obytné 
- venkovské

33,476 22,574 20,184 6,855 18,285 0,140 1,757 12,241 0,166 0,932 6,844

RI
plochy rekreace -
plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci

0,296 0,296 0,296 0,000 0,296 0,296

RH
plochy rekreace -
plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci

12,968 9,841 8,076 8,072 7,815 0,261 4,597 3,479

RZ plochy rekreace -
zahrádkové osady

OV
plochy obაanského 
vybavení - veᖐejná 
infrastruktura

43,724 35,053 18,512 12,670 16,778 0,068 1,665 11,512 0,558 4,227 2,217

OS

plochy obაanského 
vybavení -
tᆰlovýchovná a 
sportovní zaᖐízení

43,674 32,836 25,887 18,348 19,214 3,881 2,790 8,033 2,584 5,925 9,345

OK

plochy obაanského 
vybavení - komerაní 
zaᖐízení ploᘐnᆰ 
rozsáhlá

98,996 95,104 82,194 66,530 73,028 0,778 8,388 29,740 16,913 21,348 14,194

OH plochy obაanského 
vybavení - hᖐbitovy

3,998 3,918 3,609 3,405 3,605 0,003 3,209 0,400

DS
plochy dopravní 
infrastruktury -
silniაní

51,856 44,483 29,177 17,254 25,664 1,306 2,176 14,356 2,720 2,556 9,407 0,109

DZ
plochy dopravní 
infrastruktury -
០elezniაní 

DL
plochy dopravní 
infrastruktury -
letecké

5,640 5,640 4,653 4,653 4,653 4,653

T plochy technické 
infrastruktury

19,312 17,074 14,480 4,044 14,105 0,375 0,122 4,240 0,021 9,722 0,375

V plochy výroby a 
skladování 85,635 81,510 68,108 53,900 64,030 0,819 3,259 12,955 1,074 7,936 44,000 2,143

PV plochy veᖐejných 
prostranství

37,745 25,849 21,597 9,547 19,042 1,178 1,379 2,086 2,930 12,541 4,038

ZV
plochy veᖐejných 
prostranství - veᖐejná 
zeleᒀ

99,283 88,492 69,344 42,527 54,698 4,536 10,186 18,120 20,858 10,318 20,051

ZS plochy zelenᆰ 
soukromé

0,054

ZP plochy zelenᆰ 
pᖐírodního charakteru

32,287 29,191 22,684 18,037 13,747 1,089 7,846 11,400 0,096 0,861 10,328

W plochy vodní a 
vodohospodáᖐské

9,292 9,292 9,209 9,126 9,209 0,109 9,100

NL plochy lesní 90,367 90,367 71,052 37,259 53,010 0,693 17,348 2,645 0,070 5,399 47,258 15,679

NP plochy pᖐírodní 0,129

NS
s

plochy smíᘐené 
nezastavᆰného území 
- sportovní

28,989 28,989 28,862 26,435 26,594 0,379 1,878 4,207 0,023 24,437 0,196

X plochy specifické 24,657

celkem 1155,747 839,513 697,734 459,613 597,249 20,093 2,812 76,887 179,404 80,972 135,365 276,167 24,985
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plochy s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití

výmᆰra 
rozvojových 
ploch (ha)

zábor ZPF (ha)

z toho

druhy pozemku tᖐídy ochrany

kó
d zpᛰsob vyu០ití 

plochy celkem
se 

záborem 
ZPF

celkem pᖐevzat
o 

z ÚPMH
K

OP ZA SA TT I. II. III. IV. V.

OP … orná pᛰda, ZA … zahrady, SA … ovocné sady, TT … trvalé travní porosty

Celkový odhadovaný rozsah záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v rámci koridorᛰ pro dopravní 
infrastrukturu

odhadovaný zábor ZPF (ha)

z toho

druhy pozemku tᖐídy ochrany
zpᛰsob vyu០ití plochy

celkem pᖐevzato 
z ÚPMHK

OP ZA SA TT I. II. III. IV. V.

DS plochy dopravní 
infrastruktury - silniაní 97,943 44,242 82,591 4,340 11,016 44,397 2,962 12,660 37,332 0,593

DZ plochy dopravní 
infrastruktury - ០elezniაní 6,038 1,649 4,915 0,445 0,679 2,204 0,543 0,687 2,485 0,117

B plochy bydlení 0,382 0,306 0,310 0,072 0,072 0,243 0,062 0,004

SM plochy smíᘐené obytné -
mᆰstské 3,346 1,778 2,301 0,688 0,058 1,254 0,017 0,175 1,599

SV plochy smíᘐené obytné -
venkovské 0,285 0,000 0,285 0,285

OV
plochy obაanského 
vybavení - veᖐejná 
infrastruktura

0,711 0,671 0,711 0,410 0,301

OS
plochy obაanského 
vybavení - tᆰlovýchovná a 
sportovní zaᖐízení

0,954 0,951 0,843 0,111 0,954

OK
plochy obაanského 
vybavení - komerაní 
zaᖐízení ploᘐnᆰ rozsáhlá

9,203 2,152 9,190 0,013 0,395 0,346 1,026 7,435

DL plochy dopravní 
infrastruktury - letecké 1,084 1,084 1,084 1,084

T plochy technické 
infrastruktury 2,946 0,000 2,946 2,946

V plochy výroby a skladování 7,160 4,800 7,072 0,030 0,056 0,102 0,384 1,321 5,340 0,012

PV plochy veᖐejných 
prostranství 0,254 0,169 0,145 0,075 0,032 0,066 0,097 0,091

ZV plochy veᖐejných 
prostranství - veᖐejná zeleᒀ 2,207 1,389 1,616 0,448 0,146 0,698 0,012 0,051 1,448

ZP plochy zelenᆰ pᖐírodního 
charakteru 5,550 4,421 4,617 0,489 0,445 2,949 0,120 0,208 2,274

NL plochy lesní 0,785 0,068 0,424 0,124 0,237 0,120 0,375 0,284 0,007

NSs
plochy smíᘐené 
nezastavᆰného území -
sportovní

0,169 0,059 0,169 0,125 0,044

celkem 139,017 63,739 119,219 6,652 0,000 12,852 52,720 4,456 18,098 62,709 0,733

OP … orná pᛰda, ZA … zahrady, SA … ovocné sady, TT … trvalé travní porosty

Celkový rozsah záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu

zábor ZPF celkem (ha) zábor ZPF I. TO (ha)
rozvojové plochy a koridory celková výmᆰra 

ploch a koridorᛰ (ha) pᖐevzato 
z ÚPMHK

pᖐevzato 
z ÚPMHK

K plochy zmᆰn v krajinᆰ 161,025 131,807 90,857 18,361 14,057
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P plochy pᖐestaveb 229,546 11,177 9,985 4,717 3,950

Z plochy zastavitelné 765,176 554,750 358,771 156,326 113,478

rozvojové plochy celkem 1155,747 697,734 459,613 179,404 131,485

KD koridory pro dopravní infrastrukturu 481,301 139,017 63,739 52,720 20,653

plochy a koridory celkem 1637,048 836,751 523,352 232,124 152,138

Celková výmᆰra rozvojových ploch, pro které se vyhodnocují zábory ZPF, აiní cca 1156 ha. Zábor ZPF je 
vyhodnocen na celkové ploᘐe cca 698 ha (tj. 60% výmᆰry rozvojových ploch). Z celkového záboru ZPF na 
rozvojových plochách pᖐedstavuje cca 460 ha (tj. 66%) zábor ZPF pᖐevzatý ze stávajícího platného 
územního plánu (ÚPMHK). Zábory ZPF na plochách zmᆰn v krajinᆰ, plochách pᖐestaveb a plochách 
zastavitelných jsou zastoupeny v pomᆰru 18,9%/1,6%/78,5%. Více ne០ 85% záborᛰ ZPF tvoᖐí zábory orné 
pᛰdy. Více ne០ 62% záborᛰ ZPF pᖐedstavují zábory  zemᆰdᆰlské pᛰdy III., IV. a V. tᖐídy ochrany. Zábory 
nejcennᆰjᘐích zemᆰdᆰlských pᛰd I. tᖐídy ochrany აiní necelých 26% (z toho 73% pᖐevzato z ÚPMHK). Co se 
týká jednotlivých typᛰ ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, nejvᆰtᘐí rozsah záborᛰ ZPF vykazují plochy 
bydlení – cca 140 ha (z toho témᆰᖐ 60% záborᛰ ZPF pᖐevzato z ÚPMHK), z ploch zmᆰn v krajinᆰ to jsou 
plochy lesní s rozsahem záborᛰ ZPF cca 71 ha.

Celková výmᆰra koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu აiní cca 481 ha. Zábor ZPF je odhadnut a vyhodnocen 
na celkové ploᘐe cca 139 ha (tj. 29% výmᆰry koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu). Z celkového 
odhadovaného záboru ZPF v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu pᖐedstavuje cca 64 ha (tj. 46%) 
zábor ZPF pᖐevzatý z ÚPMHK. Odhadované zábory ZPF pro hlavní zpᛰsob vyu០ití v rámci koridoru, plochy 
dopravní infrastruktury – silniაní a plochy dopravní infrastruktury – ០elezniაní, tvoᖐí významnou vᆰtᘐinu -
dohromady cca 104 ha (tj. 75%). Cca 86% odhadovaných záborᛰ ZPF tvoᖐí zábory orné pᛰdy. Cca 59% 
odhadovaných záborᛰ ZPF pᖐedstavují zábory zemᆰdᆰlské pᛰdy III., IV. a V. tᖐídy ochrany, zábory 
nejcennᆰjᘐích zemᆰdᆰlských pᛰd I. tᖐídy ochrany აiní cca 38%.

J.1.6. POZEMKOVÉ ÚPRAVY A JEJICH PᖀEDPOKLÁDANÉ PORUᘀENÍ
Na území statutárního mᆰsta Hradce Králové probᆰhly a jsou zapsány v katastru nemovitostí celkem 4 
pozemkové úpravy. Jedná se o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plácky, k.ú. Plotiᘐtᆰ nad Labem a k.ú. 
Rusek a dále o jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Piletice.

Zruᘐeny byly komplexní pozemkové úpravy zahájeny v k.ú. Plaაice a k.ú. Svobodné Dvory. Právᆰ v k.ú. 
Plaაice a k.ú. Svobodné Dvory se v blízké dobᆰ pᖐedpokládá zahájení nových pozemkových 
úprav (v závislosti na stavbᆰ dálnice D11), obdobnᆰ ve vzdálenᆰjᘐím აasovém horizontu se toto týká také 
k.ú. Piletice a k.ú. Slatina u Hradce Králové. Pozemkové úpravy budou pᖐipravovány v souladu s územním 
plánem, pᖐípadnᆰ dojde ke vzájemné koordinace dle spoleაné mezirezortní pᖐíruაky „Koordinace 
územních plánᛰ a pozemkových úprav“. V souაasné dobᆰ neprobíhají v ᖐeᘐeném území ០ádné pozemkové 
úpravy.

Pᖐedlo០eným konceptem územního plánu nedochází k poruᘐení opatᖐení ᖐeᘐených v rámci probᆰhlých 
pozemkových úprav.

J.1.7. USKUTEჀNᆠNÉ INVESTICE DO PᛠDY A JEJICH PᖀEDPOKLÁDANÉ PORUᘀENÍ
Investice do zemᆰdᆰlské pᛰdy pᖐedstavují stavby k vodohospodáᖐským melioracím pozemkᛰ, to znamená 
pᖐedevᘐím k odvodnᆰní nebo naopak závlaze pozemkᛰ (vyhláᘐka ა. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení 
staveb k vodohospodáᖐským melioracím pozemkᛰ a jejich აástí a zpᛰsobu a rozsahu péაe o nᆰ). Celkovᆰ 
pᖐeva០uje na zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ zavla០ování nad odvodᒀováním. Zavla០ovány jsou kvalitní pᛰdy urაené 
primárnᆰ pro pᆰstování zeleniny v severozápadní აásti mᆰsta, výskyt pᛰd s kolísavým vodním re០imem 
v severovýchodní აásti mᆰsta podmiᒀuje jak zavla០ování, tak odvodᒀování pozemkᛰ.

V rámci územnᆰ analytických podkladᛰ ORP Hradec Králové a následnᆰ i prᛰzkumᛰ a rozborᛰ ÚPHK byly 
sebrány dostupné údaje týkající se investic do pᛰdy. V rámci investic do zemᆰdᆰlské pᛰdy byly vyაlenᆰny 
jak objekty slou០ící k odvodnᆰní (hlavní odvodᒀovací zaᖐízení, podrobné odvodᒀovací zaᖐízení), 
tak objekty slou០ící k závlaze (hlavní závlahová zaᖐízení - აerpací stanice, závlahové potrubí). V rámci 
vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na ZPF jsou sledovány melioraაní objekty 
ni០ᘐí úrovnᆰ, tj. s pᖐímou vazbou na zemᆰdᆰlskou pᛰdu – podrobná odvodᒀovací zaᖐízení a  závlahová 
potrubí. Funkაnost melioraაních zaᖐízení nebyla podrobnᆰ zkoumána.
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Podrobné odvodᒀovací zaᖐízení je soubor objektᛰ, které slou០í k bezprostᖐední úpravᆰ vodního re០imu 
pᛰdy, odvodnᆰní; jedná se o podzemní drená០ní síᙐ (sbᆰrné a svodné drény, výustᆰ, drená០ní ᘐachty) nebo 
sbᆰrné pᖐíkopy pro povrchové odvodnᆰní, zaústᆰné do objektᛰ hlavních odvodᒀovacích zaᖐízení. Plochy 
pᖐedevᘐím systematické trubní drená០e zaujímají celkovou rozlohu cca 544 ha. Lze je nalézt v 16 z 21 
katastrálních území mᆰsta, nejvᆰtᘐí rozlohu zaujímají v k.ú. Slatina u Hradce Králové (171 ha). Podrobné 
odvodᒀovací zaᖐízení je souაástí pozemku.

Hlavní závlahové zaᖐízení – závlahové potrubí je soubor objektᛰ slou០ících k dopravᆰ závlahové vody 
z აerpacích stanic na zavla០ované zemᆰdᆰlské pozemky. Závlahová trubní síᙐ zaujímá na území mᆰsta 
celkovou délku cca 53 km. Závlahová potrubí jsou umístᆰna celkem v 10 katastrálních území mᆰsta, 
nejvᆰtᘐí rozsah má tato síᙐ v k.ú. Rusek (cca 13 km). Vlastníkem sítᆰ závlahových potrubí je v აásti mᆰsta 
západnᆰ od Labe Zemᆰdᆰlské dru០stvo Vᘐestary, v აásti mᆰsta východnᆰ od Labe pak VH Agroprodukt 
s.r.o. Rusek. Navr០enými rozvojovými plochami jsou dotაeny odvodᒀované plochy o celkové rozloze cca 
107 ha a síᙐ závlahových potrubí o celkové délce cca 6070 m. V rámci navr០ených koridorᛰ pro dopravní 
infrastrukturu jsou dotაeny odvodᒀované plochy o celkové rozloze cca 24 ha a síᙐ závlahových potrubí o 
celkové délce cca 3880 m. Rozsah dotაení na jednotlivých rozvojových plochách se záborem ZPF a v rámci 
koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu je popsán v podrobných tabulkách v bodᆰ J.1.10.

Zejména na odvodnᆰných pozemcích je tᖐeba pᖐed zahájením výstavby dᛰslednᆰ provᆰᖐit 
stav melioraაních zaᖐízení, aby se zabránilo potenciálnímu zhorᘐení vodního re០imu v lokalitᆰ.

J.1.8. AREÁLY A OBJEKTY STAVEB ZEMᆠDᆠLSKÉ PRVOVÝROBY A ZEMᆠDᆠLSKÉ 
USEDLOSTI A JEJICH PᖀEDPOKLÁDANÉ PORUᘀENÍ

Podmínky pro zemᆰdᆰlskou výrobu jsou na území mᆰsta Hradce Králové velmi dobré, území je vhodné pro 
intenzivní zemᆰdᆰlské vyu០ití. Nejvyᘐᘐí intenzita rostlinné výroby je v k.ú. Svobodné Dvory, Plotiᘐtᆰ nad 
Labem, Plaაice a Vᆰkoᘐe. Rostlinná výroba se zamᆰᖐuje na pᆰstování obilovin, brambor, ᖐepky, máku a 
zeleniny. Co se týká ០ivoაiᘐné výroby, na území Hradce Králové jde pᖐedevᘐím o drobný chov u០itkového 
domácího zvíᖐectva v okrajových აástech mᆰsta, vᆰtᘐí chovy jsou výjimeაné.

Následující tabulka podává základní informace o nejvýznamnᆰjᘐích zemᆰdᆰlských subjektech 
hospodaᖐících na území mᆰsta Hradce Králové (dle rozlohy obdᆰlávané pᛰdy), vაetnᆰ údajᛰ o 
hospodáᖐských objektech a areálech zemᆰdᆰlské prvovýroby. Jedná se o nejvýznamnᆰjᘐí zemᆰdᆰlské 
objekty na území mᆰsta. Kromᆰ objektᛰ uvedených v tabulce je nutné výაet rozᘐíᖐit jeᘐtᆰ o zemᆰdᆰlské 
objekty mezi Svobodnými Dvory a Chaloupkami a areál ០ivoაiᘐné výroby na západním okraji Plaაic. Ostatní 
objekty slou០ící zemᆰdᆰlské výrobᆰ mají striktnᆰ lokální význam a jsou pᖐirozenou souაástí smíᘐeného 
obytného území.

Nejvýznamnᆰjᘐí zemᆰdᆰlské subjekty hospodaᖐící na území mᆰsta Hradce Králové

zemᆰdᆰlský subjekt
rozloha 

obdᆰlávané
pᛰdy (ha)

katastrální území 
s obdᆰlávanou pᛰdou hospodáᖐské objekty druh აinnosti

VH Agroprodukt, s.r.o. 758,8

Malᘐova Lhota, Piletice, 
Pouchov, Rusek, Slatina u 
HK, Slezské Pᖐedmᆰstí, 
Svinary, Vᆰkoᘐe

2 areály, Piletice rostlinná výroba

Ing. Ivan Horák 197,4 Plácky, Plotiᘐtᆰ nad Labem, 
Pouchov, Rusek, Vᆰkoᘐe

statek Kydlinov, Plácky rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

POLABÍ Vysoká, a.s. 190,1 Nový HK, Pra០ské Pᖐedmᆰstí, 
Roudniაka, Svinary, Tᖐebeᘐ

mimo HK rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

Kejklíაek 178,0
Bᖐezhrad, Malᘐovice u HK, 
Plaაice, Plácky, Plotiᘐtᆰ nad 
Labem, Vᆰkoᘐe

Petra Jilemnického 75, 
Plotiᘐtᆰ nad Labem 

rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

FARMA POUR s.r.o. 165,0 Piletice, Pouchov, Rusek areál, severní აást 
Ruseku

rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

MUDr. Rudolf Havránek 157,7 Plaაice 2 areály, Plaაice rostlinná výroba

Martin Mukaᖐovský 155,5 Kukleny, Plotiᘐtᆰ nad Labem, 
Svobodné Dvory

Spojovací 72, Svobodné 
Dvory

rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

Frantiᘐek Kuაera 151,0
Kukleny, Plaაice, Plotiᘐtᆰ 
nad Labem, Pra០ské
Pᖐedmᆰstí, Svobodné Dvory

Zelená 764, Kukleny rostlinná výroba

AGROSEM semenáᖐské
dru០stvo

120,4 Kukleny, Plaაice mimo HK rostlinná výroba
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Miloᘐ ᘀvec 118,2
Malᘐova Lhota, Malᘐovice u 
HK, Slezské Pᖐedmᆰstí, 
Svinary

mimo HK rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

Bc. Jiᖐí Kadeᖐávek 115,5 Malᘐovice u HK, Plácky, 
Pouchov, Rusek, Vᆰkoᘐe

areál, severní აást Vᆰkoᘐí rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

Jaroslav Souაek 104,1
Bᖐezhrad, Kukleny, Plaაice, 
Pra០ské Pᖐedmᆰstí, Svobodné
Dvory

Zelená 114, Kukleny rostlinná a ០ivoაiᘐná 
výroba

Zdroj dat: LPIS, stav k 10.10.2011

Navr០enými rozvojovými plochami a koridory pro dopravní infrastrukturu nejsou dotაeny areály a objekty 
zemᆰdᆰlské výroby a zemᆰdᆰlské usedlosti.

J.1.9. OPATᖀENÍ K ZAJIᘀTᆠNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Ploᘐné vymezení územního systému ekologické stability v rámci koncepce uspoᖐádání krajiny je hlavním 
opatᖐením k zajiᘐtᆰní ekologické stability krajiny. Jsou vymezena biocentra a biokoridory nadregionální, 
regionální a lokální úrovnᆰ.

Na pozemky nezbytné k uskuteაnᆰní opatᖐení, projektᛰ a plánᛰ tvorby systému ekologické stability podle § 
4 odst. 1 zákona ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, v platném znᆰní, se dle § 59 odst. 3 tého០ 
zákona nevztahují ustanovení o ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu (zákon ა. 334/1992 Sb.). Zábor 
zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu pro prvky územního systému ekologické stability se nevyhodnocuje.

J.1.10. VYHODNOCENÍ ZÁBORᛠ ZEMᆠDᆠLSKÉHO PᛠDNÍHO FONDU V ROZVOJOVÝCH 
PLOCHÁCH, KORIDORECH PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A ZDᛠVODNᆠNÍ 
NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ

Vyhodnoceny jsou zábory ZPF celkem v 431 rozvojových plochách, z toho 62 plochách zmᆰn v krajinᆰ, 38 
plochách pᖐestaveb a 331 zastavitelných plochách. Zábory ZPF jsou pᖐevzaty z ÚPMHK na 185 rozvojových 
plochách kompletnᆰ a na 207 rozvojových plochách z აásti.

Odhadnuty a vyhodnoceny jsou zábory ZPF celkem v rámci 21 koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu. 
Uva០ovány jsou pᖐibli០nᆰ následující prᛰmᆰrné ᘐíᖐky silniაního nebo drá០ního tᆰlesa:

- KD1 – Koridor dálnice D11 – koridor prakticky respektuje vydané územní rozhodnutí (a vyhodnocené 
zábory ZPF jsou vzhledem k ji០ upravenému stavu katastru nemovitostí minimální),

- KD2 – Koridor severní tangenty – pᖐelo០ky silnice I/11 – 30 m, 35 m, 40 m, 50 m,
- KD3 – Koridor silnice I/35 – 30 a០ 35 m,
- KD4 – Koridor ji០ní spojky – pᖐelo០ky silnice I/37 – 45 m,
- KD5 – Koridor pᖐelo០ky silnice II/308 – 25 m, 
- KD6 – Koridor III/298 10 – 20 a០ 25 m,
- KD7 – Koridor III/298 27 – 20 m,
- KD8 – Koridor III/2997 - 25 m,
- KD9 – Koridor III/299 12 – Vᆰkoᘐská radiála – 20 m, 30 m,
- KD10 – Koridor letiᘐtního bulváru – 30 m a rozᘐíᖐené plochy v prostoru pᖐed letiᘐtᆰm,
- KD11 – Koridor Nové Pra០ské tᖐídy – 40 m,
- KD12 – Koridor Nové Zelené – 40 m,
- KD13 – Koridor ji០ního propojení – 30 m,
- KD14 – Koridor silniაní spojky Slatina – Svinary – 15 a០ 20 m,
- KD15 – Koridor spojení Pra០ské Pᖐedmᆰstí – Plácky – 25 m,
- KD16 – Koridor spojení Plácky – Plotiᘐtᆰ – 25 m,
- KD17 – Koridor Faráᖐství – Pra០ské Pᖐedmᆰstí – Kukleny – 20 a០ 25 m, 
- KD20 – Koridor trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – 20 m,
- KD21 – Koridor trati ა. 020 Hradec Králové – Týniᘐtᆰ nad Orlicí – 20 m,
- KD22 – Koridor trati ა. 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaromᆰᖐ – 20 m, 25 m,
- KD23 – Koridor trati ა. 041 Hradec Králové - Turnov – 15 m.
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Vyhodnocení záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v rozvojových plochách s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití je uvedeno v pᖐíloze ა. 2 Odᛰvodnᆰní Územního plánu.

Vyhodnocení odhadovaných záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v rámci koridorᛰ pro dopravní 
infrastrukturu je uvedeno v pᖐíloze ა. 2 Odᛰvodnᆰní Územního plánu.

Zdᛰvodnᆰní záboru ZPF a PUPFL:

a) Pᖐi návrhu nových rozvojových ploch v ÚP HK byly v maximální mo០né míᖐe zohlednᆰny po០adavky na 
ochranu zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu. 

b) Na základᆰ výsledkᛰ prᛰzkumᛰ a rozborᛰ bylo celé území mᆰsta podrobnᆰ analyzováno z hlediska 
výskytu kvalitních zemᆰdᆰlských pᛰd ve vztahu k lokalizaci zastavitelných ploch.

c) Na základᆰ SWOT analýz, provedených ve fázi prᛰzkumᛰ a rozborᛰ byl identifikován urაitý dlouhodobý 
protiklad mezi smᆰry hlavních rozvojových os mᆰsta a po០adavky na ochranu ZPF. Tento protiklad 
spoაívá ve skuteაnosti, ០e nejkvalitnᆰjᘐí zemᆰdᆰlské pᛰdy na území mᆰsta Hradce Králové se 
nacházejí zejména v jeho západní აásti, a souაasnᆰ se v této აásti mᆰsta vzhledem k pᖐipojení mᆰsta 
na dálnici D11 logicky აeká silná urbanizaაní tendence. Naopak ve východním segmentu mᆰsta kde se 
kvalitní zemᆰdᆰlské pᛰdy nevyskytují, nelze vzhledem k existujícím a limitujícím pᖐírodním 
fenoménᛰm poაítat s vᆰtᘐími mo០nostmi stavebního rozvoje.

d) Dále byly zohlednᆰny rozvojové plochy, které byly navr០eny k záboru ZPF v souაasném územním 
plánu, aby mno០ství novᆰ navr០ených záborᛰ bylo co nejmenᘐí. Území mᆰsta Hradce Králové má 
zpracován územní plán, v jeho០ koncepაní kontinuitᆰ je navrhován nový územní plán. Pᛰvodnᆰ 
navr០ené plochy, které nebyly doposud zastavᆰny, jsou pᖐevá០nᆰ zahrnuty do pᖐedkládaného územního 
plánu, pᖐíp. upraveny dle navr០ené dopravnᆰ-urbanistické koncepce.

e) Aby byly zábory  ZPF v západní აásti mᆰsta co nejᘐetrnᆰjᘐí, jsou nové rozvojové plochy vy០adující 
zábor ZPF navr០eny v souladu se zadáním v០dy buჰ v sousedství zastavᆰného území, nebo podél 
stávajících komunikací, აi jako doplᒀky nezastavᆰného území, obklopeného existující zástavbou tak, 
aby tvoᖐily spolu s existující zástavbou Svobodných Dvorᛰ, Kuklen, Plaაic a Plotiᘐᙐ v cílovém stavu 
harmonický multifunkაní a vyvá០ený mᆰstský celek.

f) Vyu០ití zemᆰdᆰlské pᛰdy na nezastavᆰných აástech stavebních pozemkᛰ a enkláv zemᆰdᆰlské pᛰdy 
v zastavᆰném území: zemᆰdᆰlská pᛰda na nezastavᆰných აástech stavebních pozemkᛰ je vyu០ívána 
pᖐedevᘐím jako samozásobitelské zahrady a sady. 
Pᖐímᆰstské აásti mᆰsta mají mnohde charakter venkovské zástavby (napᖐ. Rusek, Piletice, Slatina, 
Svinary, atd.), kde vyu០ití nezastavᆰných აástí a zadních traktᛰ zahrad neᖐeᘐí potᖐeby intenzivní 
bytové výstavby mᆰsta. Pro rozvojové plochy byly v maximální mo០né míᖐe navr០eny plochy navazující 
na zastavᆰné území, doplᒀující kompaktní mᆰsto s vybudovanou dopravní a technickou 
infrastrukturou. Enklávy velkovýrobnᆰ obhospodaᖐované zemᆰdᆰlské pᛰdy se v zastavᆰném území 
vyskytují výjimeაnᆰ, napᖐ. v Plotiᘐtích. 

g) Dosavadní vyu០ití ploch nezemᆰdᆰlské pᛰdy v ᖐeᘐeném území: nezemᆰdᆰlská pᛰda vyu០itelná pro 
rozvoj zastavitelného území je v ᖐeᘐeném území zastoupena zejména v zastavᆰném území mᆰsta. 
Jedná se o pᖐestavbová území v rámci zastavᆰného území mᆰsta, nezemᆰdᆰlské plochy a napᖐ. i 
plochy PUPFL. 

h) Dᛰsledky navrhovaného ᖐeᘐení na uspoᖐádání ploch ZPF, kterým by mᆰla být s ohledem na § 2 zákona 
ა. 114/1992 Sb. V platném znᆰní co nejménᆰ naruᘐena krajina a její funkce: navrhované plochy 
zástavby neznemo០ᒀují obhospodaᖐování a údr០bu zemᆰdᆰlských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení a 
výrobních aktivit jsou umístᆰny v návaznosti na souაasnᆰ zastavᆰné území sídla. 

i) Nejsou vytváᖐeny samostatné enklávy osídlení mimo souvisle zastavᆰné území. Koncepce ᖐeᘐení 
územního plánu respektuje vymezené kulturnᆰ historické a krajinné hodnoty území. Tato koncepce má 
podpoᖐit krajinný fenomén ᖐeᘐeného území hradecké ᖐíაní krajiny, v rámci nᆰho០ se vytvoᖐil silný 
rekreaაní a relaxaაní potenciál mᆰsta. 

j) V ᖐeᘐeném území je vyhláᘐen Pᖐírodní park Orlice. Rozvoj v tomto prostoru není navr០en i pᖐes nízkou 
kvalitu zemᆰdᆰlské pᛰdy. 
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k) Rozvojová plocha ა. Z43.01, vyvolávající zábor PUPFL, lokalizovaná na kᖐí០ení tradiაních lesních cest 
Hradeაnice a Píseაnice, je navr០ena z dᛰvodu vymezení plochy pro jednoduché informaაní, hygienické 
a obაerstvovací zázemí cyklistᛰ a turistᛰ na této rekreaაnᆰ velmi hojnᆰ vyu០ívané trase. 
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J.2. VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO 
ᖀEᘀENÍ NA POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCÍ LESA

J.2.1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (dále 
jen „PUPFL“) je zpracováno v souladu s následujícími pᖐedpisy, doporuაeními a pokyny:

- Zákon ა. 289/1995 Sb., o lesích, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ,
- Vyhláᘐka ა. 77/1996 Sb., o nále០itostech ០ádosti o odnᆰtí nebo omezení a podrobnostech o ochranᆰ 

pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa,
- Spoleაné metodické doporuაení odboru územního plánování MMR a odboru ochrany horninového a 

pᛰdního prostᖐedí M័P „Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský 
pᛰdní fond v územním plánu“ z აervence 2011,

- Zadání Územního plánu Hradce králové, schválené zastupitelstvem mᆰsta Hradce Králové dne 
25.10.2011.

Hlavní zásady uplatnᆰné pᖐi vyhodnocení záborᛰ pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa jsou následující:

- zábor PUPFL pro územní rezervy se nevyhodnocuje,
- zábory PUPFL se vyhodnocují zvláᘐᙐ pro rozvojové plochy a zvláᘐᙐ pro koridory dopravní infrastruktury,
- rozvojové plochy se vyhodnocují celé (tj. vაetnᆰ budoucích nezastavᆰných აástí,  komunikací, zelenᆰ 

apod.),
- zábory PUPFL se vyhodnocují na vᘐech plochách zastavitelných a plochách pᖐestaveb,
- zábor PUPFL ve prospᆰch ploch zmᆰn v krajinᆰ se nevyhodnocuje u ploch lesních, ploch zelenᆰ 

pᖐírodního charakteru a ploch pᖐírodních,
- zábor PUPFL v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu se vyhodnocuje pᖐibli០nᆰ na základᆰ 

odborného odhadu; pro budoucí plochy dopravní infrastruktury (liniové stavby) je uva០ována 
pᖐedpokládaná prᛰmᆰrná ᘐíᖐka tᆰlesa, zohledᒀující násypy, záᖐezy atp., pᖐípadnᆰ více ᘐíᖐek pᖐi 
prᛰchodu koridoru rozmanitým územím,

- pro აíselné údaje uvedené v tabulkách platí, ០e jsou v០dy zaokrouhlovány a០ pᖐesné výsledné hodnoty, 
pᖐesnost výpoაtᛰ je 10 m2 (0,001 ha).

Struაný popis koncepce vyu០ití území, აlenᆰní rozvojových ploch a koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu je 
obsa០en mimo jiné v pᖐedchozí kapitole vᆰnující se vyhodnocení záborᛰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu (bod
J.1.5).

J.2.2. PᖀÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA LESᛠ V ᖀEᘀENÉM ÚZEMÍ
Lesy na území Hradce Králové ploᘐnᆰ zaujímají více ne០ jednu pᆰtinu mᆰsta. Aა jsou souvislé lesní porosty 
výraznᆰ soustᖐedᆰny do jihovýchodní აásti mᆰsta, jsou lesy velmi významnou souაástí Hradce Králové a 
mᆰsto je díky nim jedineაné z celorepublikového hlediska.

Hradec Králové a jeho lesní porosty spadají do pᖐírodní lesní oblasti 17 – Polabí. Základem komplexního 
popisu pᖐírodního lesního prostᖐedí a zároveᒀ základním kamenem dlouhodobého plánování v hospodáᖐské 
úpravᆰ lesᛰ jsou klasifikaაní jednotky lesnické typologie. Lesní typ je charakterizován výskytem v terénu, 
pᛰdními vlastnostmi, potenciální bonitou dᖐevin a význaაnou druhovou kombinací fytocenózy. Soubor 
lesních typᛰ pak spojuje lesní typy podle jejich ekologické pᖐíbuznosti. Kód souboru lesních typᛰ zahrnuje 
აíselnᆰ vyjádᖐenou pᖐísluᘐnost k lesnímu vegetaაnímu stupni a pᛰdní kategorii vyjádᖐenou písmeny. Jméno 
souboru lesních typᛰ pak zachycuje tomu odpovídající dominantní zastoupení dᖐevin a nejdᛰle០itᆰjᘐí 
vlastnost stanoviᘐtᆰ. Na území mᆰsta Hradce Králové je podle typologického systému Ústavu pro 
hospodáᖐskou úpravu lesᛰ (Oblastní plány rozvoje lesᛰ 2011) zastoupeno celkem 31 souborᛰ lesních typᛰ, 
pᖐitom jednoznaაnᆰ pᖐeva០ují rozmanité doubravy (០ivné, kyselé, obohacené humusem, vlhké, oglejené, 
podmáაené). Podél vodních tokᛰ jsou typické jasanovo olᘐové, topolové აi jilmové luhy, v podmáაených 
lokalitách jsou klasifikovány také olᘐiny a reliktní smrაiny. Lesní porosty na území mᆰsta zonálnᆰ nále០í 
dominantnᆰ do 2. lesního vegetaაního stupnᆰ, bukodubového. Pᖐes 50% rozlohy lesních pozemkᛰ na území 
mᆰsta Hradec Králové zaujímají lesní typy oglejené ᖐady, významné zastoupení pak mají také lesní typy 
ᖐady kyselé a podmáაené. Celkovᆰ mají lesní porosty prᛰmᆰrné produkაní pᖐedpoklady. V potenciálním 
druhovém zastoupení jednoznaაnᆰ pᖐeva០uje dub.
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Souაasná druhová skladba lesa je od pᖐirozeného stavu výraznᆰ vzdálena – cca 84% tvoᖐí jehliაnaté druhy a 
16% druhy listnaté. Hlavními dᖐevinami plnícími produkაní funkci lesa jsou borovice lesní a smrk ztepilý, 
následovány listnatými druhy (dub zimní, dub letní a buk lesní). Zastoupení vᆰkových stupᒀᛰ je 
nevyrovnané. Druhý vᆰkový stupeᒀ je oproti normální ploᘐe dvojnásobný (zpᛰsobeno vᆰtrnou kalamitou 
v roce 1988), naopak აtvrtý a zejména pak 5.-6. vᆰkový stupeᒀ jsou silnᆰ podnormální.  Poაínaje 12. 
vᆰkovým stupnᆰm jsou vᘐechny starᘐí vᆰkové stupnᆰ nadnormální, tzn. je nadbytek mýtních porostᛰ.

Lesní ekosystémy na území Hradce Králové vᘐak mají zásadní polyfunkაní význam. Pᖐedstavují jedineაné 
rekreaაní zázemí mᆰsta s vysokým ekologickým, hydrickým, klimatickým i genetickým potenciálem. Pᖐitom 
by bylo chybou, ve stínu komplexu novohradeckých lesᛰ, opomíjet malé lesní celky a izolované lesní 
enklávy v zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ situované na jihozápadᆰ a severovýchodᆰ mᆰsta.

J.2.3. STRUKTURA, USPOᖀÁDÁNÍ A OCHRANA POZEMKᛠ URჀENÝCH K PLNᆠNÍ FUNKCÍ 
LESA

Lesem se v souladu s § 3 zákona ა. 289/1995 Sb., o lesích, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ (lesní zákon), 
myslí veᘐkeré pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL). PUPFL zahrnují jak lesní pozemky, tak tzv. 
jiné pozemky. Lesními pozemky jsou pᖐedevᘐím pozemky s lesními porosty, lesní prᛰseky a nezpevnᆰné 
lesní cesty. Jako jiné pozemky jsou brány zejména zpevnᆰné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní 
plochy აi lesní pastviny a políაka pro zvᆰᖐ, která nejsou souაástí zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu a která 
s lesem souvisejí nebo slou០í lesnímu hospodáᖐství.

Struktura pᛰdního fondu dle údajᛰ katastru nemovitostí je detailnᆰ popsána v rámci kapitoly vyhodnocení 
pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský pᛰdní fond. Lesní pozemky zaujímají 
celkem 2190,25 ha, tj. 20,7% rozlohy mᆰsta. PUPFL, tj. lesní pozemky plus nᆰkteré dalᘐí, s lesem 
související pozemky, tvoᖐí jen o málo více – 2216,16 ha, tj. 20,9 % rozlohy mᆰsta. Lesy jsou výraznᆰ 
koncentrovány v jihovýchodním segmentu mᆰsta – v k.ú. Nový Hradec Králové. Dalᘐími katastry 
s nadprᛰmᆰrnou nebo prᛰmᆰrnou (z pohledu mᆰsta) lesnatostí jsou k.ú. Roudniაka, Kluky, Slatina u Hradce 
Králové a Svinary. Zcela bez lesa je hned 5 katastrᛰ – k.ú. Hradec Králové, Plácky, Plotiᘐtᆰ nad Labem, 
Pouchov a Svobodné Dvory.

Jak ji០ bylo zmínᆰno, rozlo០ení lesa v rámci mᆰsta Hradce Králové je znaაnᆰ nerovnomᆰrné. Ucelené 
novohradecké lesy jsou souაástí lesního komplexu nadregionálního významu sahajícího od Hradce Králové 
a០ po Choceᒀ. Do severovýchodní აásti mᆰsta zasahují stᖐednᆰ velké lesní komplexy Ouliᘐtᆰ a Dehetník. 
Zbytek pᖐedstavují lesy lokálního významu a drobné lesní enklávy (v zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ).

Jednoznaაnᆰ nejvýznamnᆰjᘐím vlastníkem lesa je statutární mᆰsto Hradec Králové, na jeho០ lesním 
majetku hospodaᖐí Mᆰstské lesy Hradec Králové a.s. – lesy v majetku mᆰsta pᖐedstavují více ne០ 90% 
plochy lesᛰ na území Hradce Králové (dále jen Mᆰstské lesy). Ostatní lesní pozemky vlastní stát  (Lesy 
Ⴠeské republiky, s.p.) nebo soukromí vlastníci (fyzické osoby). V lesích, pᖐesnᆰ vymezených lesních 
hospodáᖐských celcích (LHC), se hospodaᖐí na základᆰ lesních hospodáᖐských plánᛰ (LHP) nebo osnov (LHO) 
vydávaných v០dy na desetileté období. Na území LHC Mᆰstské lesy Hradec Králové se hospodaᖐí podle LHP 
platného do 31.12.2014. Lesy v majetku státu spadají pod celek LჀR Choceᒀ, kde se hospodaᖐí podle LHP 
s platností do 31.12.2012, a pod celek LჀR Opoაno, kde platí hospodáᖐský plán do konce roku 2015. 
Pozemky soukromých vlastníkᛰ spadají pod celek LHO Choceᒀ, ZO Hradec Králové, kde se hospodaᖐí podle 
osnov platných do 31.12.2014, a pod celek LHO Hradec Králové, ZO Opoაno, kde platí osnovy do konce 
roku 2015.

V souladu s § 6 a០ 9 lesního zákona se lesy აlení podle pᖐeva០ujících funkcí do kategorií – na lesy ochranné, 
lesy zvláᘐtního urაení a lesy hospodáᖐské. Lesy na území Hradce Králové jsou zaᖐazeny do kategorií lesᛰ 
zvláᘐtního urაení a lesᛰ hospodáᖐských.

Lesy zvláᘐtního urაení jsou takovými lesy, u kterých veᖐejný zájem na zlepᘐení a ochranᆰ ០ivotního 
prostᖐedí nebo jiný oprávnᆰný zájem na plnᆰní mimoprodukაních funkcí lesa je nadᖐazen funkcím 
produkაním. Jedná se konkrétnᆰ o subkategorii lesy pᖐímᆰstské a dalᘐí lesy se zvýᘐenou rekreaაní funkcí 
(zkrácenᆰ lesy pᖐímᆰstské a rekreaაní) a lesy potᖐebné pro zachování biologické rᛰznorodosti (genová 
základna). Lesy pᖐímᆰstské a rekreaაní dominují v komplexu novohradeckých lesᛰ a svou rozlohou 2034 ha 
pᖐedstavují plných 92% celkové plochy lesa. Genová základna pᛰvodního chlumního typu východoაeské 
borovice lesní v k.ú. Nový Hradec Králové zaujímá 418 ha (a je zároveᒀ lesem pᖐímᆰstským a rekreaაním). 
Lesy hospodáᖐskými o celkové ploᘐe 182 ha, tj. pouze 8% celkové plochy lesa, jsou ostatní lesy, tedy lesy 
primárnᆰ zamᆰᖐené na produkci (dᖐeva). Kromᆰ významné ploᘐné pᖐevahy lesᛰ zvláᘐtního urაení nad lesy 
hospodáᖐskými potvrzuje polyfunkაnost lesᛰ na území mᆰsta Hradce Králové také zastoupení nᆰkolika 
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desítek porostᛰ uznaných jako zdroj selektovaného reprodukაního materiálu, existence typologické zkusné 
plochy აi výskyt území chránᆰných podle zákona ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny (6 pᖐírodních 
památek, prvky územního systému ekologické stability). V lesech pᖐímᆰstských a rekreaაních se daᖐí 
skloubit zámᆰry odborného lesního hospodaᖐení s pᖐírodᆰ blízkými obnovními postupy a se zvyᘐováním 
estetické a rekreaაní hodnoty lesᛰ za úაelem zpᖐíjemnᆰní pobytu návᘐtᆰvníkᛰm lesᛰ.

Projektant územnᆰ plánovací dokumentace je povinen dbát zachování lesa a ᖐídit se ustanoveními zákona 
ა. ა. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znᆰní. Je povinen navrhnout a zdᛰvodnit taková ᖐeᘐení, která jsou 
z hlediska zachování lesa, ochrany ០ivotního prostᖐedí a ostatních celospoleაenských zájmᛰ nejvhodnᆰjᘐí. 
Musí respektovat hlavní zásady ochrany lesa spoაívající v pᖐednostním vyu០ívání pozemkᛰ ménᆰ 
významných z hlediska plnᆰní funkcí lesa pro nelesní úაely, v co nejmenᘐím naruᘐování hospodaᖐení v lese 
a plnᆰní funkcí lesa, dále aby nedocházelo k nevhodnému dᆰlení lesa, k naruᘐování sítᆰ lesních cest, 
meliorací a hrazení bystᖐin v lesích a jiných zaᖐízení slou០ících lesnímu hospodáᖐství. Vymezování 
pozemních komunikací v lese je mo០né za podmínky, ០e nedojde ke zvýᘐenému ohro០ení sousedních 
lesních porostᛰ zejména vᆰtrem a vodní erozí.

J.2.4. VYHODNOCENÍ ZÁBORᛠ POZEMKᛠ URჀENÝCH K PLNᆠNÍ FUNKCÍ LESA 
V ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH, KORIDORECH PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
A ZDᛠVODNᆠNÍ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ

Celkový rozsah záborᛰ PUPFL vyvolaných rozvojovými plochami je nízký – jsou vyhodnoceny zábory PUPFL 
na 4 rozvojových plochách o celkovém rozsahu pᖐibli០nᆰ 2,5 ha. V pᖐípadᆰ rozvojové plochy Z60.65 je váha 
záboru PUPFL sní០ena pᖐedpokládaným zpᛰsobem vyu០ití pro veᖐejnou zeleᒀ. Rozvojové plochy Z43.01, 
Z53.03 a Z52.18 situované ve významných lokalitách na okraji a v centru novohradeckých lesᛰ zajiᘐᙐují 
podmínky pro rozvoj rekreaაní funkce pᖐímᆰstských lesᛰ a obაanského vybavení. 

Vyhodnocení záborᛰ pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa v rozvojových plochách s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití

rozvojová plocha s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití

kód zpᛰsob vyu០ití

katastrální 
území

výmᆰra 
(ha)

zábor 
PUPFL 
celkem 

(ha)

kategorie 
lesa LHP/LHO SLT

Z43.01
plochy rekreace - plochy 
staveb pro hromadnou 
rekreaci

Nový 
Hradec 
Králové

1,362 1,362 Z LHP Mᆰstské lesy Hradec 
Králové 2005-2014

1P - svᆰ០í bᖐezová 
doubrava, 2Q - chudá 
jedlová doubrava, 2T 

- podmáაená chudá 
jedlová doubrava

Z52.18
plochy obაanského 
vybavení - veᖐejná 
infrastruktura

Nový 
Hradec 
Králové

0,904 0,726 Z LHP Mᆰstské lesy Hradec 
Králové 2005-2014

2P - kyselá jedlová 
doubrava, 2G -

podmáაená jedlová 
doubrava

Z53.03
plochy rekreace - plochy 
staveb pro hromadnou 
rekreaci

Nový 
Hradec 
Králové

0,287 0,287 Z LHP Mᆰstské lesy Hradec 
Králové 2005-2014

2I - uléhavá kyselá 
buková doubrava

Z60.65
plochy veᖐejných 
prostranství - veᖐejná 
zeleᒀ

Vᆰkoᘐe 1,585 0,077 Z LHP Mᆰstské lesy Hradec 
Králové 2005-2014 1U - topolový luh

celkem 2,452

LHP … lesní hospodáᖐský plán, LHO … lesní hospodáᖐské osnovy

SLT … soubor lesních typᛰ

H … lesy hospodáᖐské, Z … lesy zvláᘐtního urაení
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Také celkový rozsah odhadovaných záborᛰ PUPFL v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu je nízký –
jsou odhadnuty zábory PUPFL v rámci 4 koridorᛰ o celkovém rozsahu pᖐibli០nᆰ 3 ha. Jako významný se dá 
oznaაit zábor PUPFL v rámci koridoru KD2 pro pᖐelo០ku silnice I/11, tzv. severní tangentu. Severní 
tangenta je v k.ú. Svinary vedena pᖐibli០nᆰ západo-východním smᆰrem pᖐes აást lesního komplexu 
Dehetník tak, aby zᛰstala zachována pᖐírodnᆰ cenná lokalita nacházející se v sousedství ០elezniაní trati ა. 
020. Zábor PUPFL v rámci koridoru KD4 pro pᖐelo០ku silnice I/37, tzv. ji០ní spojku, koridoru KD20 pro 
pᖐelo០ku trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové, a prakticky i koridoru KD7 pro rozᘐíᖐení 
silnice III/298 27 se pᖐedpokládá pouze okrajový. S ohledem na výᘐe uvedené lze konstatovat, ០e liniové 
stavby v koridorech pro dopravní infrastrukturu významnᆰ nezvýᘐí ohro០ení sousedních lesních porostᛰ. 

Vyhodnocení odhadovaných záborᛰ pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa v rámci koridorᛰ pro dopravní 
infrastrukturu

koridor pro dopravní 
infrastrukturu

kód
navrhovaný zpᛰsob 

vyu០ití plochy v rámci 
koridoru

katastrální 
území

výmᆰra 
(ha)

zábor 
PUPFL 
celkem 

(ha)

kategorie 
lesa LHP/LHO SLT

KD2 celkem Svinary 162,159 2,374 H LHO Choceᒀ, ZO Hradec Králové 
2005-2014

1I - uléhavá habrová 
doubrava, 1H -

spraᘐová habrová 
doubrava, 2V - vlhká 

buková doubrava

plochy dopravní 
infrastruktury - silniაní

2,374

KD4 celkem Kukleny, 
Tᖐebeᘐ

50,577 0,017 H, Z
LHO Choceᒀ, ZO Hradec Králové 

2005-2014, LHP Mᆰstské lesy 
Hradec Králové 2005-2014

1G - vrbová olᘐina, 1L 
- jilmový luh 

plochy dopravní 
infrastruktury - silniაní 0,017

KD7 celkem Svinary 5,973 0,579 Z LHP Mᆰstské lesy Hradec 
Králové 2005-2014

1P - svᆰ០í bᖐezová 
doubrava, 1S -

habrová doubrava na 
píscích 

plochy dopravní 
infrastruktury - silniაní

0,579

KD20 celkem Plaაice 18,715 0,044 H LHO Choceᒀ, ZO Hradec Králové 
2005-2014 1G - vrbová olᘐina

plochy dopravní 
infrastruktury - ០elezniაní 0,044

celkem 3,014

LHP … lesní hospodáᖐský plán, LHO … lesní hospodáᖐské osnovy

SLT … soubor lesních typᛰ

H … lesy hospodáᖐské, Z … lesy zvláᘐtního urაení
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J.2.5. KOMPENZACE PᖀEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORᛠ POZEMKᛠ URჀENÝCH K PLNᆠNÍ 
FUNKCÍ LESA

Koncept územního plánu navrhuje zábor pozemkᛰ PUPFL v co nejmenᘐí míᖐe, pᖐi respektování zákonných 
po០adavkᛰ na zachování celistvosti lesa, ochranu ០ivotního prostᖐedí a ostatních celospoleაenských zájmᛰ.

Koncept ÚPHK zajiᘐᙐuje prostᖐednictvím mnoha stabilizovaných ploch lesních stabilní lesní prostᖐedí 
v nezastavᆰném území. Dále prostᖐednictvím rozvojových ploch zmᆰn v krajinᆰ navrhuje nové plochy lesní, 
a to z dᛰvodu:

- potvrzení významu stávajících porostᛰ lesního charakteru,
- zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj systému pᖐímᆰstských lesᛰ v návaznosti na stabilizované plochy lesa,
- zajiᘐtᆰní podmínek pro rozvoj systému pᖐímᆰstských lesᛰ na plochách poznamenaných antropogenní 

აinností,
- zajiᘐtᆰní podmínek pro stabilizaci, obnovu a rozvoj pᖐírodᆰ blízkých porostᛰ lu០ních lesᛰ,
- odclonᆰní významných dopravních koridorᛰ a ploch od zástavby,
- zajiᘐtᆰní podmínek pro rekultivaci pᛰvodnᆰ zastavᆰných ploch a následné lesní vyu០ití.
- zajiᘐtᆰní podmínek pro rekultivaci pᖐi pᖐemᆰnᆰ pᛰvodnᆰ zastavᆰného území v území nezastavᆰné.

Navrhované plochy lesní jsou situovány v okrajových აástech mᆰsta Hradce Králové na severu, jihozápadᆰ 
a východᆰ. Bli០ᘐí údaje o navrhovaných plochách lesních jsou uvedeny v bodᆰ H.3.3.22.

J.2.6. ROZVOJOVÉ PLOCHY A KORIDORY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU DO 
VZDÁLENOSTI 50 M OD HRANICE PUPFL

Území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pᖐedstavuje prostor, ve kterém je k dotაení pozemkᛰ urაitou 
stavbou nebo zmᆰnou vyu០ití území vy០adován na základᆰ odstavce 2 § 14 zákona ა. 289/1995 Sb., o 
lesích, v platném znᆰní, souhlas pᖐísluᘐného orgánu státní správy lesᛰ.

V pᖐípadᆰ ploch zastavitelných a ploch pᖐestaveb se koneაné uspoᖐádání území v აástech, které zasahují 
nejvýᘐe do vzdálenosti 50 m od hranice pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa, bude ᖐídit stanoviskem 
pᖐísluᘐného orgánu státní správy lesᛰ a existence lesních porostᛰ bude v maximální mo០né míᖐe 
respektována.

Do vzdálenosti nejvýᘐe 50 m od hranice PUPFL zasahují, celé nebo აástí, následující rozvojové plochy 
zastavitelné a pᖐestaveb a koridory pro dopravní infrastrukturu:

Z82.13, Z73.07, P72.14, Z72.15, P72.31, Z71.32, P71.33, Z71.37, Z71.50, Z68.06, Z68.07, Z62.27, Z62.31, 
Z62.28, Z63.01, P63.17, P53.02, P52.17, P52.13, P52.12, P52.09, Z52.10, Z52.11, P52.08, Z52.07, P51.10, 
P51.09, Z51.13, Z51.14, Z49.01, Z40.16, KD22, KD20, KD10, KD6, KD21.
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K. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Tuto აást doplní poᖐizovatel podle výsledkᛰ projednání.
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L. VYHODNOCENÍ PᖀIPOMÍNEK

Tuto აást doplní poᖐizovatel podle výsledkᛰ projednání.
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M. POROVNÁNÍ VARIANT ᖀEᘀENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ

Na základᆰ výsledkᛰ provedených prᛰzkumᛰ a rozborᛰ, po០adavkᛰ zadání, námᆰtᛰ veᖐejnosti, námᆰtᛰ 
KMS a konzultací s poᖐizovatelem vypracoval zpracovatel koncept územního plánu ve dvou variantách. 

Bᆰhem konzultací s poᖐizovatelem byly nᆰkteré აásti ᖐeᘐeného území (jako napᖐ. trasa severní tangenty, 
apod.) pracovnᆰ provᆰᖐeny i ve více variantách ᖐeᘐení, které byly postupnᆰ analyzovány a konzultovány 
s poᖐizovatelem a rozhodujícími dotაenými orgány, aby byla ji០ v tomto stupni provᆰᖐena správnost 
daného ᖐeᘐení. Tento prᛰbᆰ០ný postup práce a konzultací vyústil ve výsledné dvᆰ pᖐedlo០ené varianty.

Pᖐedkládané varianty se od sebe liᘐí v ᖐeᘐení následujících აástí území:

- smᆰrové vedení pᖐelo០ky silnice I/11 Severní tangenta;
- území v okolí radiály Nová Pra០ská;
- území v okolí radiály Nová Zelená;
- ukonაení Koutníkovy ulice;
- území v okolí Vᆰkoᘐské radiály a letiᘐtního bulváru;
- území v okolí kᖐi០ovatky Bláhovka;
- Ji០ní propojení Tᖐebeᘐské a Raᘐínovy radiály.
Dále je jsou porovnány varianty v rozsahu celého území mᆰsta z hlediska koncepce veᖐejné infrastruktury, 
koncepce uspoᖐádání krajiny a zhodnocení dᛰsledkᛰ ᖐeᘐení na ZPF a PUPFL. 

M.1. SMᆠROVÉ VEDENÍ PᖀELO័KY SILNICE I/11 SEVERNÍ TANGENTA
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá ve smᆰrovém vedení pᖐelo០ky silnice I/11 Severní tangenta. Nejvᆰtᘐí rozdíl je 
patrný v prᛰchodu pᖐelo០ky silnice údolní nivou Labe. 

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:
a) Z hlediska urbanistické koncepce – rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny
- Varianta 1 vyu០ívá smᆰrovᆰ pᖐímᆰjᘐí trasu, která vᘐak prochází údolní nivou Labe v poloze zasahující 

prostorovᆰ do VKP Plácky a lokálního biocentra, ani០ by pᖐitom pᖐinesla mo០nost tento krajinný 
prvek vizuálnᆰ aktivnᆰ vnímat z horizontu navrhované komunikace.

- Varianta 2 se smᆰrovᆰ vyhýbá pᖐi pᖐechodu údolní nivy Labe VKP Plácky a lokálnímu biocentru. 
Aაkoliv je trasa komunikace o nepodstatnou vzdálenost delᘐí, nabízí krajináᖐsky zajímavé protismᆰrné 
oblouky navr០ené komunikace, které do daného koloritu krajiny harmoniაtᆰji zapadají a umo០ᒀují 
aktivní vizuální vnímaní jezírek a pᖐilehlé zelenᆰ VKP Plácky. Navíc v místᆰ styku protismᆰrných 
obloukᛰ jsou vytvoᖐeny podmínky pro vznik atraktivní obousmᆰrné pohledové osy smᆰrem k areálu 
hradeckého letiᘐtᆰ k tᆰ០iᘐti nové zástavby letiᘐtᆰ.

Vzhledem k výᘐe uvedeným argumentᛰm se z urbanistického a krajinᆰ-kompoziაního hlediska jeví jako 
výraznᆰ vhodnᆰjᘐí varianta 2.

b) Z hlediska koncepce dopravní infrastruktury a vizualizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí
Pᖐelo០ka silnice I/11 – severní tangenta - varianty se liᘐí pouze v აásti vedení pᖐelo០ky, v úseku mezi 
silnicemi III/29913 (Plotiᘐtᆰm nad Labem) a III/2997 (letiᘐtᆰm ve Vᆰkoᘐích).
- Varianta 1 je navr០ena v koridoru vymezeném v ZUR Královéhradeckého kraje a inundaci Labe kᖐí០í 

v pᖐímé trase vedené pᖐes VKP Plácky. 
- Varianta 2 je vedena severnᆰ od VKP Plácky protismᆰrnými oblouky a minimálnᆰ a nevýznamnᆰ vybíhá 

z koridoru vymezeného v ZUR.
Z hlediska dopravního jsou obᆰ varianty srovnatelné, rozdíl délek mezi variantami je nepodstatný, 
technické ᖐeᘐení silniაního tᆰlesa napᖐíა inundaაním územím bude obdobné (rozsah mostních objektᛰ bude 
stanoven na základᆰ studie odtokových pomᆰrᛰ).  

c) Z hlediska Koncepce uspoᖐádání krajiny
LC Plotiᘐtᆰ ა. 24 je Variantou 2 zasa០eno více ne០ ve Variantᆰ 1. Tuto skuteაnost je nutno zohlednit pᖐi 
návrhu konkrétní trasy komunikace.
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LC Za tratí ა. 5 je ovlivnᆰno v severní აásti prᛰbᆰhem severní tangenty, severní hranice je v doteku 
s koridorem dopravy. Pᖐi variantᆰ 2 je vedení Severní tangenty ve vztahu k USES prostorovᆰ mnohem 
výhodnᆰjᘐí.

d) Z hlediska ekonomického jsou obᆰ varianty investiაnᆰ pᖐibli០nᆰ stejnᆰ nároაné, rozdíl délek vlastních 
komunikací je nepodstatný. Efektivita vlo០ených prostᖐedkᛰ je tedy plnᆰ srovnatelná.

e) Z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob jsou obᆰ varianty porovnatelné pᖐibli០nᆰ 
stejnou mírou zásahu do vlastnických práv, neboᙐ rozdílnost smᆰrového vedení jednotlivých variant se 
projevuje v prᛰchodu údolní nivou Labe.

Doporuაení zpracovatele: 

Na základᆰ výᘐe uvedených zhodnocení variant ᖐeᘐení zpracovatel doporuაuje variantu 2.

M.2. ÚZEMÍ V OKOLÍ RADIÁLY NOVÁ PRA័SKÁ 
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá v odliᘐné dopravnᆰ-urbanistické koncepci ᖐeᘐení území Temeᘐváru a jeho 
napojení na okolní აásti území. 

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:
a) Z hlediska urbanistické koncepce – rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny

- Ve variantᆰ 1 je Nová pra០ská radiála vedena územím Temeᘐváru, kde se stává hlavním prvkem 
obslu០nosti rozvojových ploch. Díky sevᖐenosti a izolovanosti tohoto rozvojového území mezi 
០elezniაními tratᆰmi nemá tato radiála podobu pᖐímého osového bulváru, nýbr០ se táhlými 
smᆰrovými oblouky vine spíᘐe komornᆰji ladᆰným rozvojovým územím. 

- Ve variantᆰ 2 je Nová pra០ská radiála vedena smᆰrovᆰ v ose stávající ០elezniაní trati. Má podobu 
velkoryse koncipovaného mᆰstského bulváru, podpoᖐeného osovým prᛰhledem na vᆰ០ kostela 
Bo០ského Srdce Pánᆰ na námᆰstí 28. ᖐíjna. Pᖐedpokladem vzniku takto pojaté koncepce mᆰstského 
bulváru je smᆰrové pᖐesunutí stávající ០elezniაní tratᆰ ze smᆰru od Chlumce nad Cidlinou a její 
pᖐimknutí pomocí nového kolejového oblouku k trati Hradec Králové – Pardubice. Tímto ᖐeᘐením se 
otevírá jedineაná mo០nost propojení Kuklen s územím Temeᘐváru, které trpí svou izolovaností díky 
svému sevᖐení mezi trojúhelník ០elezniაních tratí. Temeᘐvár se tak stává dalᘐí významnou 
rozvojovou lokalitou mᆰsta. V ose takto koncipovaného bulváru se logicky nabízí mo០nost umístᆰní 
tramvajové tratᆰ hybridního systému tram-train. 

Z hlediska celkového urbanistického zapojení území Temeᘐváru jako rozvojové lokality do organismu 
mᆰsta je jednoznaაnᆰ vhodnᆰjᘐí varianta 2. Tato varianta na rozdíl od varianty 1 vᘐak s sebou pᖐináᘐí vyᘐᘐí 
poაáteაní investiაní náklady spojené s pᖐelo០kou ០elezniაní trati ა. 020. Podmínkou pro rozvoj území ve 
variantᆰ 1 je vybudování ji០ní spojky a podjezdu pod ០elezniაní tratí ა. 020. 

Také z hlediska odstranᆰní rozvojových bariér ve mᆰstᆰ je ᖐeᘐení Temeᘐváru a radiály Nová pra០ská v této 
variantᆰ výrazným krokem vpᖐed, který umo០ní zcela nový smᆰr rozvoje nejen Kuklen, ale celé 
jihozápadní აásti mᆰsta, le០ící v prioritní rozvojové ose.

b) Z hlediska Koncepce dopravní infrastruktury
Silniაní doprava
Ji០ní spojka – pᖐelo០ka silnice I/37

- Vedení ji០ní spojky v úseku mezi silnicemi I/11 a I/37 je v obou variantách shodné. Varianty se liᘐí 
rozmístᆰním kᖐi០ovatek na trase ve vazbᆰ na koncepci ᖐeᘐení rozvojových ploch v Temeᘐváru a Kukleny.

Z hlediska dopravního jsou obᆰ varianty prakticky shodné.

Koncepce dopravního ᖐeᘐení rozvojového území Temeᘐvár

- Ve variantᆰ 1 je hlavní komunikaაní osou radiála Temeᘐvár s poაátkem v MÚK na ji០ní spojce a 
ukonაením v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou a novou Za ᘀkodovkou v prostoru západnᆰ od Kuklenského 
podjezdu. Radiála je vedena pᖐibli០nᆰ v ose území Temeᘐváru a pᖐedurაuje i ᖐeᘐení pᖐíაného propojení 
Pra០ské pᖐedmᆰstí – Temeᘐvár – Kukleny s mimoúrovᒀovými kᖐí០eními ០elezniაních tratí ა. 031 
Pardubice – Hradec Králové a ა. 020 – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové.

- Ve variantᆰ 2 je hlavní komunikaაní osou Nová Pra០ská s poაátkem na II/324 v Plaაicích (Kutnohorské 
ulici) a koncem rovnᆰ០ v kᖐi០ovatce s Novou Zelenou a novou Za ᘀkodovkou v prostoru západnᆰ od 
Kuklenského podjezdu. Pᖐevá០ná აást Nové Pra០ské je vedena v ose ០eleznice ა. 020, která je vyu០ita 
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pro vedení tram – train. Princip ᖐeᘐení vychází z úrovᒀového kᖐí០ení Nové Pra០ské (vაetnᆰ tram – trainu) 
a tím je dosa០eno bezbariérového propojení Temeᘐváru a Kuklen.

Z hlediska vnᆰjᘐích dopravních vztahᛰ jsou obᆰ varianty srovnatelné, z hlediska vnitromᆰstských vztahᛰ je 
varianta 2 vhodnᆰjᘐí, bezbariérové propojení Temeᘐvár – Kukleny je jednoznaაným pᖐínosem.

័elezniაní doprava
Koncepce ០elezniაní dopravy se liᘐí v pᖐípadᆰ trati ა. 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové.

- Ve variantᆰ 1 je navr០ena optimalizace a modernizace trati pᖐevá០nᆰ ve stávající trase a její vyu០ití i 
pro tram-train.

- Ve variantᆰ 2 je navr០ena pᖐelo០ka trati v úseku Praskaაka – Hradec Králové hlavní nádra០í do soubᆰhu 
s Opatovickou spojkou a tratí ა. 031 Pardubice – Hradec Králové. Stávající traᙐ bude vyu០ita pro 
provozování tram-trainu.

Z hlediska vnᆰjᘐí ០elezniაní dopravy je vhodnᆰjᘐí varianta 1, kapacity trati po její modernizaci a 
optimalizaci budou dostateაné a délka trati zᛰstane zachována. Ve variantᆰ 2 dojde k mírnému 
prodlou០ení trati a tím i jízdní doby.

Z hlediska mᆰstské a pᖐímᆰstské ០elezniაní dopravy a mo០nosti rozvoje systému tram-train je vhodnᆰjᘐí 
varianta 2 s efektem odstranᆰní bariery pro funkაní propojení Temeᘐváru a Kuklen. Je zde zároveᒀ 
plnohodnotnᆰ naplnᆰna koncepაní vize vzniku mᆰstského bulváru, kterému tím pádem mᛰ០e dominovat 
osové vedení trati tram-train se vᘐemi atributy mᆰstské dráhy zaაlenᆰné pᖐímo do parteru nové 
urbanistické osy.

c) Z hlediska Koncepce uspoᖐádání krajiny a minimalizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí vykazují obᆰ 
varianty velice podobné აi v nᆰkterých ohledech shodné nároky a dᛰsledky. Ani jedna z variant 
neovlivᒀuje specifickým zpᛰsobem ráz krajiny tak, ០e by mohla být jedna z variant preferována oproti 
druhé. V obou variantách jsou v nové zástavbᆰ navrhovány parkové plochy s obdobným rozsahem.

d) Z hlediska ekonomického je ka០dá z variant pᖐíkladem opaაného pᖐístupu.
Varianta 1 zachováním ០elezniაní tratᆰ ve své pᛰvodní stopᆰ nevy០aduje vkládání podmiᒀujících 
investiაních nákladᛰ do ០elezniაní infrastruktury ve správᆰ S័DC (Správy ០elezniაní dopravní cesty), 
investiაní náklady se soustᖐeჰují zejména do výstavby komunikace Nové pra០ské radiály. Míra 
ekonomického zhodnocení navazujícího území, vyu០itelného k urbanizaci, je vᘐak výraznᆰ ni០ᘐí. 
Celkovᆰ lze variantu 1 hodnotit jako investiაnᆰ daleko ménᆰ nároაná oproti variantᆰ 2, avᘐak zároveᒀ 
pᖐináᘐející i výraznᆰ ni០ᘐí efektivitu vlo០ených prostᖐedkᛰ díky ni០ᘐí intenzitᆰ vyu០ití území i ni០ᘐí míᖐe 
ekonomického zhodnocení.
Varianta 2 podmiᒀujícím smᆰrovým pᖐelo០ením ០elezniაní tratᆰ vyvolává nutnost výrazných 
pᖐedstihových investiაních nákladᛰ do ០elezniაní infrastruktury ve správᆰ S័DC, avᘐak díky následnᆰ 
vyvolané podstatnᆰ vᆰtᘐí míᖐe vyu០itelnosti území k urbanizaci s vᆰtᘐí mírou hustoty zástavby lze 
oprávnᆰnᆰ tvrdit, ០e vyᘐᘐí vlo០ené investiაní náklady pᖐináᘐejí vyᘐᘐí efektivitu vlo០ených prostᖐedkᛰ a 
celkovᆰ vᆰtᘐí míru rentability s potenciálem výrazného ekonomického zhodnocení s celomᆰstským 
dosahem.

e) Z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob jsou obᆰ varianty srovnatelné ve vztahu 
k majetkoprávním pomᆰrᛰm v rozsahu novᆰ zastavovaného území. Avᘐak u varianty 2 s podmiᒀující 
pᖐelo០kou ០elezniაní tratᆰ vstupuje mezi dotაené právnické osoby významný subjekt s celostátní 
pᛰsobností SZDC, u nᆰho០ je nezbytnou podmínkou dosa០ení harmonizace investiაních cílᛰ s Cíly mᆰsta 
Hradce Králové.

Doporuაení zpracovatele: 

Na základᆰ výᘐe uvedených zhodnocení variant ᖐeᘐení zpracovatel doporuაuje variantu 2.

M.3. ÚZEMÍ V OKOLÍ RADIÁLY NOVÁ ZELENÁ
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá ve smᆰrovém vedení radiály Nová Zelená.

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Z hlediska urbanistické koncepce – rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny
Rozdíl v ᖐeᘐení variant je zejména ve smᆰrovém vedení radiály Nová Zelená. Okolní rozvojové plochy na 
smᆰrové vedení radiály tvarovᆰ navazují.
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- Ve variantᆰ 1 se radiála Nová Zelená táhlými smᆰrovými oblouky vine územím jako mᆰstský bulvár. 
Toto ᖐeᘐení radiály Nová Zelená je pᖐevzato z územní studie Nová Zelená a navazující schválené zmᆰny 
územního plánu pro tuto lokalitu.

- Ve variantᆰ 2 je radiála Nová Zelená pᖐímým mᆰstským bulvárem, který pᖐi pᖐíjezdu do mᆰsta postupnᆰ 
klesá k centru, je podpoᖐen osovým prᛰhledem na trojici významných hradeckých vᆰ០í – Bílá vᆰ០ a 
dvojice vᆰ០í kostelu sv. Ducha. 

Varianty ᖐeᘐení této lokality jsou z více hledisek témᆰᖐ shodné. Rozdílem, který obᆰ varianty odliᘐuje, je 
smᆰrové vedení radiály Nová Zelená. Varianta 2 nabízí v ose prᛰhledu novᆰ zalo០enou radiálou prᛰhled na 
charakteristické dominanty mᆰsta Hradec Králové. Z tohoto dᛰvodu je tato varianta z urbanistického 
hlediska vhodnᆰjᘐí.

b) Z hlediska Koncepce dopravní infrastruktury
- Vedení radiály Nová Zelená je v obou variantách témᆰᖐ shodné. Varianty se liᘐí pouze smᆰrovým 

vedením.
Z hlediska dopravního jsou obᆰ varianty prakticky shodné.
c) Z hlediska Koncepce uspoᖐádání krajiny a minimalizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí jsou obᆰ 

varianty shodné.
d) Z hlediska ekonomické nároაnosti jsou obᆰ varianty shodné.
e) Z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob jsou obᆰ varianty velice podobné 

bez prᛰkazných rozdílᛰ v míᖐe zásahᛰ do majetkových práv jiných subjektᛰ
Doporuაení zpracovatele: 

Na základᆰ výᘐe uvedených zhodnocení variant ᖐeᘐení zpracovatel doporuაuje variantu 2.

M.4. UKONჀENÍ KOUTNÍKOVY ULICE
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá v rozdílném rozsahu rozvojových ploch kolem Koutníkovy ulice.

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Z hlediska urbanistické koncepce - rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny
- Ve variantᆰ 1 jsou rozvojové plochy kolem Koutníkovy ulice vymezeny a០ ke kᖐi០ovatce u ჀKD a 

významným zpᛰsobem se tak podílejí na vzniku kompoziაnᆰ ladᆰného pᖐíjezdu do mᆰsta, rozvojové 
plochy jsou logicky umístᆰny kolem jedné z hlavních pᖐíjezdových tras z dálnice D11 a rychlostní 
komunikace R35; Na toto ᖐeᘐení zástavby kolem Koutníkovy ulice navazuje umístᆰní zastávky mᆰstské a 
pᖐímᆰstské ០eleznice, plochy pro vybudování parkoviᘐtᆰ P+R a vymezení plochy pro výrobu ve vazbᆰ na 
stávající areál ჀKD.

- Ve variantᆰ 2 jsou rozvojové plochy kolem Koutníkovy ulice vymezeny tak, aby tvarovᆰ navazovaly na 
okolní zástavbu a zároveᒀ vytvoᖐily pᖐedpoklady pro vznik dᛰstojného vjezdu do mᆰsta, v prostoru mezi 
kᖐi០ovatkou ჀKD a rozvojovými plochami jsou vytvoᖐeny podmínky pro vznik doprovodné zelenᆰ kolem 
Koutníkovy ulice, napᖐíklad ve formᆰ aleje. Zastávka ០eleznice je navr០ena v blízkosti kᖐi០ovatky u ჀKD 
v pᖐímé návaznosti na parkoviᘐtᆰ P+R, které je vymezeno v rámci areálu ჀKD.

Varianta 1 nabízí vᆰtᘐí rozlohu zastavitelných ploch podél významných komunikaაních os (ulice Koutníkova 
a Severní tangenta), vytváᖐí i kompaktnᆰjᘐí a z hlediska prostorové kompozice zᖐetelnᆰjᘐí formu jednoho 
z dominantních pᖐíjezdᛰ do mᆰsta, avᘐak zároveᒀ toto ᖐeᘐení znamená vᆰtᘐí zábor hodnotných 
zemᆰdᆰlských pᛰd. 

b) Z hlediska Koncepce dopravní infrastruktury se jeví obᆰ varianty jako zcela rovnocenné.
c) Z hlediska Koncepce uspoᖐádání krajiny a minimalizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí pᖐedstavuje 

varianta 1 sice vᆰtᘐí rozvojový zásah do území, avᘐak z hlediska prostorovᆰ-kompoziაního uspoᖐádání 
krajiny je navrhováno pᖐímé kompoziაní propojení prostorové struktury nové zástavby s krajinnými 
prvky. Ve variantᆰ 2 je tento princip uplatnᆰn takté០, avᘐak v prostorovᆰ komornᆰjᘐí formᆰ. Varianta 1 
pᖐedstavuje výraznᆰ vᆰtᘐí zábor hodnotných ploch zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu oproti variantᆰ 2.

d) Z hlediska ekonomické nároაnosti je varianta 1 samozᖐejmᆰ investiაnᆰ nároაnᆰjᘐí ne០ v komornᆰjᘐí 
variantᆰ 2, avᘐak vᆰtᘐí rozsah investiაní nároაnosti se soustᖐeჰuje do samotné nové zástavby, kde០to 
nároky na budování dopravní infrastruktury zᛰstávají pro obᆰ varianty soumᆰᖐitelné. Varianta 1 
vᘐak pᖐináᘐí vyᘐᘐí míru ekonomického zhodnocení investiაních prostᖐedkᛰ s vᆰtᘐí mírou rentability.



372 ODᛠVODNᆠNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE KRÁLOVÉ – KONCEPT – VARIANTA 2

e) Z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob pᖐedstavuje varianta 2 díky menᘐím 
rozvojovému území jednoduᘐᘐí proces, varianta 1 logicky s vᆰtᘐím rozvojovým územím zasahuje více 
subjektᛰ.

Doporuაení zpracovatele: 

Na základᆰ výᘐe uvedených zhodnocení variant ᖐeᘐení zpracovatel doporuაuje variantu 1.

M.5. ÚZEMÍ V OKOLÍ VᆠKOᘀSKÉ RADIÁLY A LETIᘀᙀNÍHO BULVÁRU
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá v rozdílné urbanistické struktuᖐe rozvojových ploch v území mezi აtvrtí Vᆰkoᘐe, 
Pouchovem a areálem letiᘐtᆰ. 

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Z hlediska urbanistické koncepce – rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny
- Ve variantᆰ 1 struktura rozvojových ploch navazuje na strukturu zastavᆰných ploch Vᆰkoᘐ a pᖐebírá 

a rozvíjí natoაený rastr obytné zástavby; vymezená veᖐejná prostranství navazují na dᛰle០ité 
spojnice v území; krystalizaაním centrem území je kᖐi០ovatka letiᘐtního bulváru a Vᆰkoᘐské 
radiály, kde se sbíhá vᆰtᘐina vymezených veᖐejných prostranství, v tomto místᆰ umístᆰno mᆰstské 
subcentrum s vymezením rozvojových ploch pro obაanské vybavení – veᖐejnou infrastrukturu; 
v severní აásti území je vymezen park a plocha pro obაanské vybavení – veᖐejnou infrastrukturu 
s pᖐedpokladem vzniku ᘐkoly; vedení kolejového dopravního systému tram-train je vedeno ulicí 
Jana Ⴠerného.

- Ve variantᆰ 2 struktura rozvojových ploch navazuje na strukturu zastavᆰných ploch Vᆰkoᘐ, 
avᘐak hlavní krystalizaაní osou území je osa s potenciálem jejího budoucího vyústᆰní k hlavnímu 
objektu letiᘐtᆰ; na této ose je umístᆰno mᆰstské subcentrum s veᖐejným prostranstvím a vymezení 
ploch pro obაanskou vybavenost – veᖐejnou infrastrukturu; vymezená veᖐejná prostranství navazují 
na dᛰle០ité spojnice v území; vedení kolejového dopravního systému tram-train je vedeno hlavní 
krystalizaაní osou území

Z hlediska rozlohy navr០ených zastavitelných ploch jsou obᆰ varianty témᆰᖐ shodné. Jejich rozdílem je 
návaznost na stávající urbanistickou strukturu a zejména návaznost na budoucí dopravní napojení prostoru 
letiᘐtᆰ. 

b) Z hlediska Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce ᖐeᘐení obou variant je pᖐedurაena polohou severní tangenty, Vᆰkoᘐské radiály a vedení trasy 
tram-trainu. Varianty se liᘐí ᖐeᘐením místních komunikací zaᖐazených do ploch veᖐejných prostranství a 
აásteაnᆰ vedením trasy tram-trainu. 

Z hlediska Koncepce dopravní infrastruktury jsou obᆰ varianty srovnatelné.

c) Z hlediska Koncepce uspoᖐádání krajiny a minimalizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí jsou obᆰ 
varianty rovnocenné.

d) Z hlediska ekonomické nároაnosti jsou obᆰ varianty rovnocenné po investiაní stránce, varianta 2 
vᘐak poskytuje vᆰtᘐí rozvojový potenciál s vᆰtᘐí mírou ekonomické výtᆰ០nosti. 

e) Z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob pᖐedstavuj ka០dá z variant zásah do 
pᖐevá០nᆰ rozdílných území s jiným spektrem majetkových vztahᛰ, avᘐak celková míra slo០itosti zásahᛰ 
do práv dotაených osob se jeví v obou variantách pᖐibli០nᆰ srovnatelná.

Doporuაení zpracovatele: 

Na základᆰ výᘐe uvedených zhodnocení variant ᖐeᘐení zpracovatel doporuაuje variantu 2.

M.6. ÚZEMÍ V OKOLÍ KᖀI័OVATKY BLÁHOVKA 
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá v rozdílné velikosti rozvojové plochy v okolí kᖐi០ovatky Bláhovka.

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Z hlediska urbanistické koncepce – rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny
Varianty se liᘐí pouze ve vymezení velikosti plochy Z81.14. Ve variantᆰ 1 je vymezena menᘐí plocha. Ve 
variantᆰ 2 je vymezena plocha vᆰtᘐí. 
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Varianta 2 nabízí vyᘐᘐí rozlohu zastavitelných ploch, avᘐak zároveᒀ toto ᖐeᘐení znamená vᆰtᘐí zábor 
hodnotných zemᆰdᆰlských pᛰd. 

Doporuაení zpracovatele: 

Vzhledem k charakteru dotაeného území jako០to volné plochy se zemᆰdᆰlským vyu០itím se jeví obᆰ 
varianty ze vᘐech hledisek (s výjimkou vᆰtᘐího záboru ZPF u varianty 2) jako srovnatelné.

M.7. JI័NÍ PROPOJENÍ TᖀEBEᘀSKÉ A RAᘀÍNOVY RADIÁLY
Variantnost ᖐeᘐení spoაívá ve smᆰrovém vedení Ji០ního propojení.
Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:
a) Z hlediska urbanistické koncepce – rozvojových ploch a kompozice mᆰsta a krajiny
Ve variantᆰ 1 je spojka vedena ji០nᆰ od Petrofových jezírek, ve variantᆰ 2 severnᆰ.
Z hlediska urbanisticko-krajináᖐského je mírnᆰ výhodnᆰjᘐí varianta 1, neboᙐ harmoniაtᆰjᘐím zpᛰsobem 
zasazuje trasu komunikace do pᖐírodního kontextu.

b) Z hlediska Koncepce dopravní infrastruktury
Ji០ní propojení (spojka) mezi silnicí I/37 (MÚK Bᖐezhrad) a silnicí III/298 10 (Tᖐebeᘐskou radiálou) se liᘐí 
vedením podél VKP Petrofova jezírka.

Ve variantᆰ 1 je spojka vedena ji០nᆰ od Petrofových jezírek, ve variantᆰ 2 severnᆰ.

Z hlediska dopravního jsou obᆰ varianty srovnatelné, rozdíl délek mezi variantami je nepodstatný, 
pᖐemostᆰní Labe bude obdobné. 

c) Z hlediska Koncepce uspoᖐádání krajiny a minimalizace zásahᛰ do ០ivotního prostᖐedí jsou obᆰ 
varianty navzájem velice podobné, ani jedna nevykazuje oproti druhé výrazné výhody აi nevýhody. 
Varianta 1 – tedy varianta s ji០nᆰjᘐím smᆰrovým vedením – poskytuje ponᆰkud vᆰtᘐí mo០nosti pro 
vizuální stránku vnímání krajiny zejména díky smᆰrovým obloukᛰm trasy komunikace, které umo០ᒀuje 
vnímání ᖐeky, ᖐíაní nivy a kompozice krajiny v kontextu s umᆰlým in០enýrským a architektonickým 
dílem – mostem.

d) Z ekonomického hlediska obᆰ varianty pᖐedstavují ᖐeᘐení se srovnatelnou mírou ekonomické 
nároაnosti.

e) Z hlediska minimalizace zásahᛰ do práv dotაených osob jsou obᆰ varianty prakticky identické, 
neboᙐ obᆰ pᖐetínají území se stejným charakterem – údolní nivu Labe – avᘐak v០dy v jiné poloze 
s reálným pᖐedpokladem, ០e míra dotაení majetkových práv bude obdobná.

Doporuაení zpracovatele: 

Na základᆰ výᘐe uvedených zhodnocení variant ᖐeᘐení zpracovatel mírnᆰ upᖐednostᒀuje variantu 1.

M.8. POROVNÁNÍ VARIANT V ROZSAHU CELÉHO ÚZEMÍ MᆠSTA 
Z HLEDISKA KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY, KONCEPCE 
USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY A ZHODNOCENÍ DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ NA ZPF 
A PUPFL 

M.8.1. POROVNÁNÍ VARIANT KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY

M.8.1.1. Porovnání variant koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce dopravní infrastruktury obou variant je témᆰᖐ shodná a liᘐí se pouze v pᖐípadᆰ nᆰkolika 
navr០ených zámᆰrᛰ v oblasti silniაní, ០elezniაní a cyklistické dopravy. V ostatních oborech dopravy jsou 
obᆰ varianty prakticky shodné.

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Silniაní a ០elezniაní doprava - Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení u silniაní a ០elezniაní 
dopravy je z dᛰvodu jejich pᖐímé návaznosti na urbanistické ᖐeᘐení konkrétního území uvedeno výᘐe 
v kapitolách M.1. - M.7.
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b) Koncepce cyklistické dopravy je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, s výjimkou 
nᆰkterých pᖐekryvných prvkᛰ cyklistických komunikací hlavních a vedlejᘐích v závislosti na rozdílném 
ᖐeᘐení urbanistické koncepce a koncepce silniაní, pᖐípadnᆰ ០elezniაní dopravy. Odliᘐnosti mezi 
variantami lze najít v rozvojové lokalitᆰ Temeᘐvár, Nová Zelená, podél severní tangenty a ji០ního 
propojení a v napojení oblasti Borovinka. Ve variantᆰ 2 je navíc oproti variantᆰ 1 navr០eno pᖐímé 
cyklistické propojení mezi severní tangentou a letiᘐtᆰm a cyklistická komunikace podél Malého 
labského náhonu do Bᖐezhradu. Význam a funkce cyklistických komunikací v uceleném systému jsou 
v obou variantách konceptu ÚPHK shodné.

M.8.1.2. Porovnání variant koncepce technické infrastruktury

Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Koncepce zásobování území vodou je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, s výjimkou 
nᆰkterých pᖐekryvných prvkᛰ významných vodovodních ᖐadᛰ v závislosti na rozdílném ᖐeᘐení 
urbanistické koncepce a koncepce dopravní infrastruktury. Odliᘐnosti mezi variantami lze najít 
v rozvojové lokalitᆰ Temeᘐvár (prvek TV-03) a Nová Zelená (prvek TV-05). Význam a funkce 
významných vodovodních ᖐadᛰ v uceleném systému jsou v obou variantách konceptu ÚPHK shodné.

b) Koncepce odkanalizování území je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, s výjimkou 
nᆰkterých pᖐekryvných prvkᛰ významných kanalizaაních stok a významných deᘐᙐových kanalizaაních 
stok v závislosti na rozdílném ᖐeᘐení urbanistické koncepce a koncepce dopravní infrastruktury. 
Odliᘐnosti mezi variantami lze najít v rozvojové lokalitᆰ Temeᘐvár (prvek TK-12) a Nová Zelená (prvky 
TK-02 a TK-01). Význam a funkce významných kanalizaაních stok a významných deᘐᙐových 
kanalizaაních stok v uceleném systému jsou v obou variantách konceptu ÚPHK shodné.

c) Koncepce odpadového hospodáᖐství je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ.
d) Koncepce zásobování území elektrickou energií je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, 

s výjimkou nᆰkterých pᖐekryvných prvkᛰ významných vedení distribuაní soustavy 35 kV a významných 
elektrických stanic v závislosti na rozdílném ᖐeᘐení urbanistické koncepce a koncepce dopravní 
infrastruktury. Odliᘐnosti mezi variantami lze najít v umístᆰní transformovny Hradec Králové Západ a 
jejího napojení (prvky TE-03 a TE-04), dále v rozvojové lokalitᆰ Vᆰkoᘐe (prvek TE-24), v lokalitᆰ letiᘐtᆰ 
a podél severní tangenty (prvky TE-05 a TE-22), v lokalitᆰ Temeᘐvár a u ji០ní spojky (prvky TE-20 a TE-
17), v lokalitᆰ Nová Zelená (prvek TE-15) a Svobodné Dvory (prvky TE-10 a TE-09). Ve variantᆰ 1 je 
navíc oproti variantᆰ 2 navr០eno vedení 35 kV pro rozvojové plochy v Plotiᘐtích nad Labem (prvek TE-
12). Význam a funkce významných vedení distribuაní soustavy 35 kV a významných elektrických stanic 
v uceleném systému jsou v obou variantách konceptu ÚPHK shodné.

e) Koncepce zásobování území plynem je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, s výjimkou 
nᆰkterých pᖐekryvných prvkᛰ plynovodᛰ VTL a významných plynovodᛰ STL v závislosti na rozdílném 
ᖐeᘐení urbanistické koncepce a koncepce dopravní infrastruktury. Odliᘐnosti mezi variantami lze najít 
v rozvojové lokalitᆰ Temeᘐvár (prvek TP-08), Nová Zelená (prvek TP-11), Vᆰkoᘐe (TP-02) a u ji០ní 
spojky (TP-09). Význam a funkce plynovodᛰ VTL a významných plynovodᛰ STL v uceleném systému jsou 
v obou variantách konceptu ÚPHK shodné.

f) Koncepce zásobování území teplem je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, s výjimkou 
jediného pᖐekryvného prvku významného vedení systému CZT v závislosti na rozdílném ᖐeᘐení 
urbanistické koncepce a koncepce dopravní infrastruktury. Odliᘐnost mezi variantami lze najít 
v rozvojové lokalitᆰ Nová Zelená (prvek TT-04).

g) Koncepce elektronických komunikací je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ.

M.8.2. POROVNÁNÍ VARIANT KONCEPCE USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Koncepce uspoᖐádání krajiny je v obou variantách ᖐeᘐena shodnᆰ. Rozdíly variant jsou pouze dílაí a 
projevují se v osách vegetaაního doprovodu dopravních staveb podle jejich prᛰbᆰhu v konkrétní 
variantᆰ (Severní tangenta). Ostatní pᖐekryvné prvky a prvky sytému sídelní zelenᆰ nejsou ve 
variantách ovlivnᆰny.

b) Koncepce uspoᖐádání USES je v obou variantách ᖐeᘐena shodnᆰ. Rozdíly ve variantách se projevují u 
následujících ploch: LC Plotiᘐtᆰ ა. 24 je Variantou 2 zasa០eno více ne០ ve Variantᆰ 1, Tuto skuteაnost 
je nutno zohlednit pᖐi návrhu konkrétní trasy komunikace.
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c) LC Za tratí ა. 5 je ovlivnᆰno v severní აásti prᛰbᆰhem severní tangenty, severní hranice je v doteku 
s koridorem dopravy. Pᖐi variantᆰ 2 je vedení Severní tangenty ve vztahu k USES prostorovᆰ mnohem
výhodnᆰjᘐí.

d) Koncepce prostupnosti krajiny je souhrnem dílაích აástí urbanistické koncepce, koncepce dopravní 
infrastruktury a koncepce uspoᖐádání krajiny, a proto jsou pᖐípadné rozdíly ᖐeᘐení mezi variantami 
konceptu ÚPHK popsány pod tᆰmito koncepcemi.

e) Koncepce protierozních opatᖐení je v obou variantách konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ. Co se týká ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a pᖐekryvných prvkᛰ „obecnᆰ“ zajiᘐᙐujících podporu protierozní 
schopnosti krajiny, pᖐípadné drobné rozdíly mezi obᆰma variantami vycházejí z odliᘐností ᖐeᘐení 
urbanistické koncepce a koncepce dopravní infrastruktury.

f) Koncepce ochrany mᆰsta pᖐed povodnᆰmi a podpory retence vody v krajinᆰ je v obou variantách 
konceptu ÚPHK ᖐeᘐena shodnᆰ, pouze v pᖐípadᆰ nᆰkolika ploch smíᘐených nezastavᆰného území –
pᖐírodních, zemᆰdᆰlských jsou mezi obᆰma variantami drobné rozdíly v závislosti na ᖐeᘐení 
urbanistická koncepce a koncepce dopravní infrastruktury.

M.8.3. POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ NA ZPF A PUPFL
Porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení:

a) Zábor ZPF v rozvojových plochách je v pᖐípadᆰ varianty 1 konceptu ÚPHK vyhodnocen na celkové ploᘐe 
cca 712 ha, v pᖐípadᆰ varianty 2 konceptu ÚPHK na celkové ploᘐe cca 698 ha. Odhadovaný zábor ZPF 
v rámci koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu je v pᖐípadᆰ varianty 1 konceptu ÚPHK vyhodnocen na 
celkové ploᘐe cca 146 ha, v pᖐípadᆰ varianty 2 konceptu ÚPHK na celkové ploᘐe cca 139 ha. Varianta 2 
je tedy z hlediska dᛰsledkᛰ ᖐeᘐení na ZPF mírnᆰ pᖐíznivᆰjᘐí ne០ varianta 1 (pro podrobnᆰjᘐí údaje 
viz kapitola J.1 Odᛰvodnᆰní).

b) Zábor PUPFL v rozvojových plochách je v pᖐípadᆰ varianty 1 konceptu ÚPHK vyhodnocen na celkové 
ploᘐe cca 2,5 ha, v pᖐípadᆰ varianty 2 konceptu ÚPHK takté០. Odhadovaný zábor PUPFL v rámci 
koridorᛰ pro dopravní infrastrukturu je v pᖐípadᆰ varianty 1 konceptu ÚPHK vyhodnocen na celkové 
ploᘐe cca 3,2 ha, v pᖐípadᆰ varianty 2 konceptu ÚPHK na celkové ploᘐe cca 3 ha. Varianta 2 je tedy 
z hlediska dᛰsledkᛰ ᖐeᘐení na PUPFL mírnᆰ pᖐíznivᆰjᘐí ne០ varianta 1 (pro podrobnᆰjᘐí údaje 
viz kapitola J.2 Odᛰvodnᆰní).

M.9. ZÁVᆠREჀNÉ DOPORUჀENÍ ZPRACOVATELE
Zpracovatel vzhledem k výᘐe uvedenému porovnání variant ᖐeᘐení a jejich zhodnocení vyjadᖐuje 
následující doporuაení pro zpracování „Návrhu územního plánu Hradce Králové“:

a) Pro dalᘐí fáze pᖐípravy Územního plánu Hradce Králové sledovat jednu výslednou podobu „Návrhu 
územního plánu“, která je kombinací preferovaných variant ve sledovaných lokalitách.

b) Za koncepაní základ „Návrhu územního plánu“ preferovat obecnᆰ variantu 2, v ní០ obsa០ené ᖐeᘐení 
lokalit bude kombinací preferencí ᖐeᘐení jednotlivých lokalit:

- Pro lokalitu M.1 - Smᆰrové vedení pᖐelo០ky silnice I/11 Severní tangenta preferovat variantu 2.
- Pro lokalitu M.2 - Území v okolí radiály Nová Pra០ská preferovat variantu 2.
- Pro lokalitu M.3 - Území v okolí radiály Nová Zelená preferovat variantu 2.
- Pro lokalitu M.4 – Ukonაení Koutníkovy ulice preferovat variantu 1.
- Pro lokalitu M.5 – Území v okolí Vᆰkoᘐské radiály a letiᘐtního bulváru preferovat variantu 2.
- Pro lokalitu M.6 – Území v okolí kᖐi០ovatky Bláhovka – varianty jsou srovnatelné
- Pro lokalitu M.7 – Ji០ní propojení Tᖐebeᘐské a Raᘐínovy radiály preferovat variantu 1.

Kombinací výᘐe uvedených zpracovatelem preferovaných variant se otevírá reálná ᘐance na naplnᆰní dosud 
formulovaných koncepcí, po០adavkᛰ a podmínek, které byly v dosavadních fázích pᖐípravy ÚPHK pᖐijaty 
jako oficiální podklad.


