
Zápis č. 4/2020 
 

z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 
18.06.2020 v kanceláři starosty města na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: 
 
Předseda: Ing. arch. Ota Černý, architekt, radní města 
 
Členové: Nasik Kiriakovský, projektový manažer 

Ing. Jan Helbich, stavební inženýr, místostarosta  
 Ing. Ctirad Pokorný, stavební inženýr, vedoucí odboru RISM MěÚ 
 Luděk Krýza, stavbyvedoucí, radní města 

Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa, architekt 
 
Omluveni: Ing. Stanislav Janák, projektant, dopravní inženýr 
 Ing. Jiří Rain, geodet 
 
Hosté: Ing. Martin Rudolf 
  MUDr. Jan Prouza  
 
 
KOMISE BYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 
 

Program 

 
1. Zahájení 
2. Silniční napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D11  
3. Dopravní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Silniční napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D11   
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování Ing. Martin Rudolf krátce seznámil přítomné 
s územní studií „Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících 
využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší“, jejíž pořizovatel byl Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje. 
Následně byla zmíněna „Komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení PZ Zboží a PZ 
Borek v souvislosti s napojením města Dvůr Králové nad Labem na dálnicí D 11 včetně prověření 
stavebně technického řešení“, jejíž pořizovatel byl Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 
VÚP. 
Dále pak byla představena územní studie „Studie možného napojení Dvora Králové nad Labem (PZ 
Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř – sever“, jejíž pořizovatelem byl i v tomto případě také 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
V závěru Martin Rudolf seznámil přítomné s pořizovanou územní studií „Prověření dopravního 
napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D 11“. 
 
 
 
 



Závěr: 
Komise doporučuje dopracovat podklad pro změnu ÚPD ohledně napojení města Dvůr Králové nad 
Labem na dálnici D 11  - zpřesnění koridoru řešícího přivaděč k dálnici D 11 a jeho zkapacitnění (viz 
poslední zmíněná studie). 
 
Dále komise doporučuje radě města iniciovat a zadat vyhledávající studii řešící převedení dopravy ze 
západní části území města ve směru od Hostinného, Vrchlabí ve vazbě na východní přivaděč na 
dálnici D 11. 
 

 
Dopravní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 
 
MUDr. Jan Prouza přednesl přítomným informace o železniční dopravě ve vazbě na stávající 
železniční trať, která prochází naším městem a ve vazbě na možné zprovoznění vlečky pro vlakovou 
dopravu. Stávající vlečka má délku 4 km, je ve vlastnictví společnosti ČEZ a.s., rychlost souprav je 30 
km/h, přes 3 nezabezpečené přejezdy rychlost 10 km/h. Maximální dosažitelná rychlost po 
rekonstrukci je 50 km/h. Do roku 2021 slouží vlečka k přepravě uhlí, následně je pravděpodobné, že 
bude využívána minimálně a ČEZ a.s. s biomasou přejde na dopravu pomocí kamionů.  
 
Pro zprovoznění vlečky je třeba odkup vlečky, kompletní rekonstrukce železničního spodku i svršku, 
doplnit zabezpečovací zařízení, vlakové nástupiště/zastávky a trať z Jaroměře elektrifikovat. Návazné 
technické předpoklady pak jsou alespoň částečné zdvojkolejnění trati  HK-Jaroměř a výhybna v Kuksu. 
Elektrifikaci vzhledem k plánované změně napájecí soustavy ze stejnosměrné na střídavou v uzlu HK 
nelze realizovat před r. 2030. Pro uskutečnění plánovaného dopravního modelu je potřeba realizace 
všech výše uvedených staveb. 
Přesunutím autobusového terminálu by došlo k prodloužením docházkových vzdáleností o cca. 
600m, což pro obsluhu centra VHD vyvolává potřebu dalšího přestupu. 
 
Na toto téma probíhala velká diskuze, která řešila klady i zápory záměru přesunutí autobusového 
terminálu a zprovoznění železniční vlečky pro vlakovou dopravu nebo ponechání stávajícího řešení. 
Komise nebyla jednotná v názoru na to, co je a není vhodnější varianta.  
 
Radní města již jako součást předchozího materiálu (zápis č. 3/2020) obdrželi část územní studie 
„Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a 
uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší“, ta tento záměr také posuzovala. Jako 
pozitiva vnímá zpracovatelský tým studie:  

 Přímé vlakové spojení z Pardubice až do centra Dvora Králové nad Labem za 51 minut  

 Integrace železniční a autobusové veřejné dopravy v prostoru jednoho přestupního terminálu 

 Řešení dlouhodobých problémů se stávajícím autobusovým nádražím  

 Revitalizace plochy brownfields 

 Impuls pro oživení jižní části centra města (oživení královédvorské „Bahnhofsstrasse“) 
Oproti tomu jsou tato negativa: 

 Náklady na vybudování nového přestupního terminálu 

 Podmíněnost zprovozněním vlečky z železniční stanice Dvůr Králové nad Labem pro osobní 
železniční dopravu  

 Duplicita s přestupním uzlem vlak – bus na železniční stanici Dvůr Králové nad Labem  

 Duplicita k připravované rychlodráze (zmíněna na jednání) 

 Uvažované nemovitosti (pozemky)nejsou ve vlastnictví města 

 Zájmový prostor není v současnosti kapacitně napojen na silniční dopravní systém, ani 
kompatibilně zasíťován, a jeho funkční využití v rámci ÚPD města neodpovídá (muselo by 
dojít ke změně v územním plánu) 



 
Zastupitelstvo města schválilo Program rozvoje města a jeho akční plán, který obsahuje rekonstrukci 
stávajícího autobusového nádraží.  
 
Termín příští stavebně-architektonické komise bude operativně svolán a bude se konat v zasedací 
místnosti starosty města. 
 
Zapsal: Ing. Ctirad Pokorný     
 
Příloha: Prezentace MUDr. Jan Prouza – Železnice v DKnL 


