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PARTICIPACE VEŘEJNOSTI
Vypracování Plánu mobility je založeno na integrovaném přístupu s velkým podílem participace, koordinace a
konzultací. Aktivní zapojení veřejnosti do plánovacího procesu, resp. její participace, je základním předpokladem
udržitelného městského plánování, protože je k ní přistupováno jako k rovnocennému partnerovi. Vyjma
komunikačních aktivit proto byly naplánovány i participační aktivity, díky kterým bude možné získávat cenné
informace o pardubické dopravě „z první ruky“. Veškerá participace a komunikace navenek probíhá pod mediální
značkou ParduPlán, pod kterou mimo jiné spadá i hlavní komunikační kanál projektu, webová stránka parduplan.cz.
Seznam uskutečněných participačních aktivit v rámci analytické části je následující:
Seznam participačních aktivit:
•

Podněty od veřejnosti

•

Workshop s odbornou veřejností

•

Dotazníkové šetření
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1. PODNĚTY OD VEŘEJNOSTI
Problémová mapa (obecněji „pocitová mapa“) je analytický nástroj, který umožňuje aktivní zapojení široké veřejnosti
do sběru informací a názorů na lokality, které přispěvatelé znají a ve kterých se pohybují. Účelem problémové mapy
ParduPlánu bylo za pomoci vnějších komunikačních aktivit zapojit obyvatele města do mapování pardubické dopravy,
resp. předání informací o jejich vlastním vnímání problémů spojených s dopravou, včetně jejich lokalizace a
podrobnějšího popisu.
Mapování dopravních problémů probíhalo ve dvou fázích. První fáze mapování byla zaměřena na širokou veřejnost a
probíhala mezi měsíci červen a říjen 2020 prostřednictvím webové aplikace na stránkách projektu ParduPlán a pro
veřejnost bez přístupu k internetu byly umístěny dotazníky do Turistického informačního centra. Druhá fáze pak byla
určena odborné veřejnosti, probíhala mezi měsíci listopad a prosinec 2020 a zapojena byla Univerzita Pardubice
prostřednictvím studentů magisterského ročníku a zaměstnanců Dopravní fakulty Jana Pernera.
Webová aplikace
Do webové aplikace bylo možné zaznamenat informace a dopravní problémy prostřednictvím bodů a linií, a to až na
úroveň konkrétní adresy. Záznam celého příspěvku do databáze byl podmíněn popisem a kategorizací v podrobnějším
formuláři, přičemž popsání jednoho problému bylo omezeno délkou 160 znaků. Zvoleny byly 4 základní kategorie dle
druhu dopravy, při jehož využití je problém pociťován nejznatelněji, podrobněji se jedná o kategorie pěší, cyklistické,
hromadné a individuální automobilové dopravy.
Pro zachování jednoduchosti průzkumu nebyla problémová mapa koncipována jako statisticky relevantní vzorek a
po přispěvatelích proto nebyly požadovány žádné identifikační údaje, pouze kontakt v případě zájmu o účast v
soutěži.

Obrázek 1: internetová aplikace „Problémová mapa“ (vlevo) a podrobnější formulář k popisu dopravního problému

1.1.1

Shrnutí problémové mapy

Texty následujících kapitol vycházejí z obsahu jednotlivých příspěvků, nejedná se o odborný názor
zhotovitele, ale o informace přispěvatelů, resp. o jejich vlastní vnímání problémů spojených s dopravou.
V době zpracování příspěvků také mohlo dojít k dokončení některých rozpracovaných projektů, které mohou být ve
shrnutí označeny např. jako chybějící.
Do mapování pardubické dopravy se zapojilo 860 přispěvatelů, kteří zaznamenali celkem 3153 specifických problémů.
Text následujících kapitol vychází pro větší přehlednost ze zobecněného obsahu jednotlivých příspěvků, obě fáze
dopravního mapování pak byly vyhodnoceny společně. Duplicitní problémy a problémy bez zjevného významu nebyly
zpracovány, a naopak vícero problémů v rámci jednoho příspěvku bylo separováno.
Kapitoly jsou členěny dle jednotlivých druhů dopravy (kategorií) v rámci kterých byly příspěvky zobecněny do
nadřazených problémových témat a lokalizovány. Sestupné řazení lokalit bylo odvozeno podle četnosti
příspěvků. Komentář byl k lokalizovanému problému doplněn v případě, kdy se přibližný charakter příspěvků
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shodoval. Shrnutí se zabývá problémy nejzávažnějšími a nejčastějšími, v závěru každého výčtu jsou pak uvedeny
nejčastější názory přispěvatelů na danou problematiku. Celkový přehled problémů je pak součástí tohoto dokumentu.

Obrázek 2: vizualizace všech zaznamenaných bodových problémů

Obrázek 3: vizualizace všech zaznamenaných liniových problémů

Zhruba 67 % všech zaznamenaných problémů směřovalo k individuální automobilové dopravě (IAD), určitou část
však tvořily příspěvky zaměřené i na statickou dopravu. Následovala pěší a cyklistická dopravy s téměř vyrovnaným
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poměrem příspěvků, dohromady tvořící přibližně čtvrtinu všech problémů. Nejméně problémů pak směřovalo k
hromadné dopravě, s podílem pouze cca 6 %:
●
●
●
●
●

individuální automobilová doprava:
pěší doprava:
cyklistická doprava:
hromadná doprava:
celkem:

2091 zaznamenaných problémů
427
415
180
3153

Graf 1: orientační rozdělení zaznamenaných příspěvků dle zvoleného druhu dopravy (vlevo) a dle použitého prvku

1.1.2

Individuální automobilová doprava

Dopravní problémy z pohledu IAD směřovaly hlavně na výkonnost dopravního systému, zejména ke křižovatkám,
které jsou hlavním určujícím faktorem pro výkonnost a bezpečnost dopravního provozu. Problémy liniového
charakteru pak byly převážně důsledkem vytíženého dopravního systému ve špičkovém období, záznamy se proto
týkaly především kongescí. Zastoupení měly také příspěvky zabývající se statickou dopravou (parkováním), zejména
kapacitami při dopravních uzlech a dále byly zastoupeny příspěvky navrhující nová komunikační spojení.
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Obrázek 4: problémová mapa pro IAD (souhrn linií a bodů)

Z hlediska individuální automobilové dopravy byly problémy zobecněny do následujících témat:
·
·
·
·
·
·

kongesce (zdržení, fronty)
výkonnost (kapacita křižovatek, snížená plynulost dopravy)
bezpečnost
spojení
parkování
ostatní

Problémová mapa - rozdělení problémů IAD do tematických skupin

5%

4% 4%
kongesce
výkonnost

11%

bezpečnost
spojení
60%

16%

parkování
ostatní

Graf 2: orientační rozdělení kategorie IAD do tematických skupin problémů
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KONGESCE
Kongesce jsou problémem zejména ve špičkovém období, kdy zdržení vlivem přetížených křižovatek zažívají uživatelé
IAD v následujících lokalitách:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Palackého třída
ul. Anenská
náměstí Republiky
ul. Teplého
komunikace I/37
Sukova třída
ul. S. K. Neumanna
ul. Hradecká
ul. Pichlova
ul. Jahnova
ul. Kpt. Bartoše
ul. Poděbradská
Masarykovo náměstí
ul. 17. listopadu
ul. Karla IV
ul. Jana Palacha
komunikace I/36 (zejména úsek Semtín)
ul. Pražská
spojení Svítkov-Rosice
ul. Bubeníkova

Za původce kongescí v mezi křižovatkových úsecích je podle některých příspěvků považován nízký počet jízdních
pruhů.

VÝKONNOST
Problém výkonnosti dopravního systému se týkal především jeho nejslabších článků – křižovatek, kdy se jednalo o
vyčerpanou kapacitu, sníženou plynulost a nezřídka také o nastavení jejich signálního plánu. Problémy s výkonností
byly přispěvateli detekovány zejména v následujících lokalitách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

křiž. Lexova-Teplého (zejména výkonnost z pohledu vedlejšího dopravního proudu – ul. Lexova)
křiž. Palackého třída-Kpt. Bartoše (zejména soulad signálního plánu s intenzitami dopravních proudů)
křiž. Husova-Bubeníkova (zejména výkonnost související s odbočením z a do ul. Husova)
křiž. Hradecká-Sukova třída (zejména kongesce od napojení OC Atrium)
křiž. Palackého třída-I/36
severní napojení OC Atrium na dopravní síť (včetně přesunu kongescí do křižovatky Hradecká-Sukova třída)
křiž. Na Spravedlnosti-S. K. Neumanna (zejména výkonnost z pohledu vedlejšího dopravního proudu – ul. Na
Spravedlnosti)
křiž. I/2-/37 (zejména plynulost dopravy ve směru Chrudim-Hradec Králové)
křiž. Anenská
křiž. Teplého-Pichlova
křiž. Poděbradská-Hradecká
křiž. Teplého-Pražská (zejména výkonnost související s délkou řadících pruhů a průpletových úseků)
křiž. Bělehradská-Kosmonautů (zejména výkonnost z pohledu vedlejších dopravních proudů)
křiž. I/36-Doubravice (zejména výkonnost související s odbočením z a do Doubravic)
křiž. Štrossova-Husova (zejména výkonnost z pohledu vedlejších dopravních proudů)
křiž. Jana Palacha-Svobody-Staňkova (zejména výkonnost z pohledu vedlejších dopravních proudů)

V případě organizace dopravních proudů prostřednictvím světelně signalizačních zařízení je podle přispěvatelů pro
přehlednější a bezpečnější provoz preferováno (pokud to kapacita umožňuje) využití směrových signálů,
zdůrazňována pak je jejich viditelnost z každého řadícího pruhu. Současně je však toto kontrováno příspěvky o
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obecném problému řidičů udržet si dostatečné znalosti pravidel silničního provozu, zejména pak orientace
v dopravních proudech a přednostech.

BEZPEČNOST
Problém bezpečnosti provozu IAD souvisí v případě pardubické dopravy s nejasnou organizací a řízením dopravy,
zhoršenými rozhledovými podmínkami, nebo také s problematických stavebním uspořádání dopravního prostoru.
Nejvíce problémů s bezpečností bylo zaznamenáno v lokalitách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

křiž. Dašická-Na Drážce (zejména kolizní situace vlivem nejasné organizace dopravních proudů)
křiž. Generála Svobody-I/36 (zejména rozhledové parametry ze západní rampy průtahu I/36)
křiž. Legionářská-Generála Svobody (zejména rozhledové parametry z ul. Legionářská, včetně řazení
vozidel do dvou proudů na jednopruhovém rameni)
křiž. Palackého třída-Kpt. Bartoše (zejména kolizní situace vlivem organizace dopravních proudů
souvisejících s napojením dopravního terminálu)
křiž. Dašická-Staročernská (zejména stavební uspořádání křižovatky vlivem výskytu úrovňového
železničního přejezdu v ul. Dašická)
křiž. Anenská-Kpt. Jaroše (zejména absence odbočovacího pruhu ve směru Kpt. Jaroše-Anenská, dále
řazení do dvou pruhů)
křiž. Poděbradská-OC Family Center (stavební uspořádání okružní křižovatky, resp. její malý rozměr)
křiž. Poděbradská-Doubravická-OC Globus (zejména uspořádání jízdních pruhů v oblasti napojení
obchodního centra a matoucí vodorovné dopravní značení)
křiž. Anenská (zejména levé odbočení od I/36 směrem na S. K. Neumanna)
průpletový úsek Palackého třída-náměstí Jana Pernera (nepřehledný/nebezpečný průplet s autobusy
jedoucí od hlavního nádraží)
křižovatka Nádražní-severní připojení stanice Rosice n. L. (krátký připojovací pruh na I/36)
ul. Přeloučská (nebezpečně vysazené chodníkové hrany, i pro cyklisty na vozovce)

V problematice nebezpečné křižovatky (včetně kapacitně nedostačující) nebyly výjimkou návrhy na stavební úpravu
ve formě okružní křižovatky, využití SSZ bylo navrhováno spíše v menší míře. Důraz byl kladen i na nedostatečnou
délku připojovacích pruhů na průtah komunikací I/36, I/37. Ze strany řidičů směrem k pěší dopravě panoval také
názor, že si chodci přednost vynucují nebo přecházejí vozovku v nevhodný moment za vzniku nebezpečných situací.
Nejhorší situace podle řidičů nastávají v případech, kdy je čekací plocha přechodů skryta za parkujícími vozidly.

CHYBĚJÍCÍ SPOJENÍ
Chybějící dopravní spojení tvořila jednu z výrazných skupin dopravních problémů. Z valné většiny se problém
s výkonností dopravního skeletu týkal chybějících obchvatových komunikací, kdy se jednalo o zejména následující
spojení:
●
●
●
●
●

severovýchodní obchvat
jihovýchodní obchvat
spojení ulic Kpt. Jaroše a Kyjevská
jihozápadní obchvat
spojení ulic nábřeží Závodu míru-Kpt. Bartoše

Absencí některých dopravních spojení (obchvatů) přispěvatelé zdůvodňovali neuspokojivý stav pardubické dopravy
v době dopravních špiček. Výjimkou ale nebyly ani obavy z budoucího zapojení těchto komunikací do stávajícího
komunikačního systému, zejména v severních partiích Pardubic, kde souvisely s vyčerpanou rezervou kapacity
stávajících křižovatek (nejvíce v ulici Poděbradská).

PARKOVÁNÍ
Problém s parkováním se týkal především převisu poptávky po parkovacích a odstavných stáních nad nabídkou. Dále
byly zmiňovány problémy související s extenzivním parkováním, jejichž následkem je omezování průjezdného
prostoru nebo zhoršení rozhledových poměrů. Nejvíce problémů se statickou dopravou bylo zaznamenáno
v lokalitách:
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stanice Pardubice hlavní nádraží (zejména nedostatek parkovací kapacity typu P+R, dále nedostatek
vyhrazených stání typu K+R)
Krajská nemocnice (zejména nedostatek parkovací kapacity)
křiž. Staňkova-Svobody (nepřehledná křižovatka, možným důvodem jsou i vozidla parkující v rozhledových
polích)
ul. Svaté Anežky České (stojící vozidla omezují průjezdný prostor)
stanice Rosice nad Labem (zejména nedostatek parkovací kapacity typu P+R, dále nedostatek
vyhrazených stání typu K+R)
Bělobranské náměstí (zejména extenzivní parkování a malá vstřícnost systému vůči rezidentům)

Navrženo bylo mnoho lokalit pro umístění parkovacího domu a parkovišť typu P+R, příspěvky se také zabývaly
umístěním případného parkoviště P+R pro stanici Pardubice hlavní nádraží v prostoru bývalého lihovaru. Několik
přispěvatelů se stihlo pozastavit i nad nízkou mírou využití stávajících existujících parkovišť typu P+R (kasárny T. G.
Masaryka).
Statické dopravy se týkaly i obecnější příspěvky ohledně absence celoměstské koncepce parkování, podrobněji šlo o
malou parkovací kapacitu pro rezidenty centra města, nedostatečné kapacity odstavných stání v hustých sídelních
útvarech a v neposlední řadě také nově vznikající nárazníková pásma v okolí centra města. V případě centra města
a nárazníkových zón nebyly výjimkou požadavky na zavedení zpoplatněných parkovacích zón, které počítaly i se
zpoplatněním pro rezidenty.

OSTATNÍ
Téma se zabývá obecnými tezemi a dalšími příspěvky, které nebylo možné zařadit v rámci výše uvedené
problematiky:
●
●
●
●
●
●

1.1.3

ulice Pod Břízkami (oprava vozovky i z hlediska hluku)
technický stav nadjezdu Kyjevská u nemocnice
nejasný důvod omezení některých pohybů v křiž. Jana Palacha-Teplého-Pichlova
špatný stav povrchu vozovky ul. Kyjevská
vysoké nájezdy příčných prahů v ul. Studentská a K Cihelně
nejasný důvod omezené rychlosti v koncovém úseku ul. Husova (široký dopravní prostor)

Pěší doprava

V případě pěší dopravy dominují mezi dopravními problémy křížení komunikací pro pěší s komunikacemi ostatních
druhů dopravy, případně souběhy těchto komunikací. Dalšími problémy pak byla obecná prostupnost územím nebo
kvalita a vybavení komunikací pro chodce. Zahrnuto bylo i několik návrhů na nová pěší spojení.
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Obrázek 5: problémová mapa pro pěší dopravu (souhrn linií a bodů)

Problémy z hlediska pěší dopravy byly kvantifikovány v rámci následujících témat:
·
·
·
·

bezpečnost
prostupnost
spojení
ostatní

Problémová mapa - rozdělení problémů pěší dopravy do tematických skupin

11%
35%

bezpečnost
prostupnost

29%

spojení
ostatní
25%

Graf 3: orientační rozdělení kategorie pěší doprava do tematických skupin problémů
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BEZPEČNOST
Významnou roli v případě problémů pěší dopravy hraje bezpečnost provozu při křížení komunikací se silniční
dopravou (přechody pro chodce, místa pro přecházení), následovaly i problémy při souběhu komunikací (zejména
společný provoz chodců a cyklistů). Nejvíce problémů s bezpečností bylo zaznamenáno v lokalitách:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Masarykovo náměstí (nebezpečné místo pro přecházení)
spojení Svítkov-Rosice (zejména bezpečnost při překonávání mostu přes Labe)
křiž. Husova-Bubeníkova (zejména nebezpečné přecházení ul. Bubeníkova)
Pichlova-S. K. Neumanna (zejména nebezpečné přecházení ul. Pichlova)
ul. 17. listopadu v úrovni ulice Malá (nebezpečné přecházení ul. 17. listopadu)
křiž. Hradecká-Sukova třída (nebezpečné přecházení křižovatky obecně)
komunikace pro pěší a cyklisty - 17. listopadu, podjezd Hlaváčova (matoucí organizace provozu pro obě
skupiny uživatelů)
ul. Pernštýnská (vysoká rychlost IAD)
ul. Pod Břízkami (zejména nebezpečný přechod u krematoria)
smíšené stezky Hradecká (problematický společný provoz chodců a cyklistů)

Obavy pěší dopravy z cyklistů nejčastěji souvisely s jejich rychlostí provozu, a to i v případech, kdy se jednalo o
oddělený provoz chodců a cyklistů, nejhorší situace pak podle přispěvatelů nastávají v podjezdech pod železnicí.

PROSTUPNOST
Příspěvky vztažené k prostupnosti územím zahrnovaly nejen čekací dobu na zelený signál (příp. mezeru v dopravním
proudu), ale také délku zeleného signálu, absenci přechodů pro chodce a také bezbariérové vybavení. Nejvíce
problémů s prostupností bylo zaznamenáno v lokalitách:
●
●
●
●
●
●

přechod Palackého třída-Hlaváčova (zejména délka zeleného signálu, dále čekací doba na zelený signál)
přechod náměstí Republiky (čekací doba na zelený signál, dále délka zeleného signálu)
vstup do Pardubické nemocnice (bezbariérové vedení mezi předprostorem, zastávkami a parkovišti)
křížení ul. Labská se sjezdem ze zdymadla (chybí přechod)
křiž. Doubravice-I/36 (chybí přechod, čekání v místě pro přecházení na mezeru je dlouhé)
křižovatky I/36-rampy I/37-III/32224 (chybí přechody přes rampy I/37)

K prostupnosti pěší dopravy se vztahovaly také příspěvky, které informovaly o dlouhých čekacích dobách na
neřízených přechodech pro chodce, zejména ve špičkovém období, a také o obecné neochotě řidičů dávat chodcům
na přechodech přednost. Z nezařazených problémů bylo také zjištěno např. to, že se jako problém jeví krátký signál
zelené na přechodu, kdy někteří přispěvatelé očekávají, že bude trvat alespoň do konce jejich přecházení. Dále lze
zmínit například lokální omezování průchozího prostoru chodníků nevhodným umístěním reklam, předzahrádek a
případně také mobiliářů zastávek (zejména označníků). Zájem přispěvatelů o lepší prostupnost územím zahrnoval
zejména také zprovoznění mostu Červeňák, méně příspěvků pak obdržel i most Zeleňák.

CHYBĚJÍCÍ SPOJENÍ
Do kategorie chybějících pěších spojení byly vyjma návrhů na nová komunikační propojení zařazeny také návrhy na
vybudování chybějících chodníků. Jednalo se o zejména o následující spojení:
•
•
•
•

Pardubice hlavní nádraží (chybí lávka ke stanici, zejména spojení ulic Milheimova-náměstí Jana
Pernera)
ul. Hradecká, úsek mezi ulicemi Fáblovka a Poděbradská (chybí chodník)
ul. Průmyslová, úsek Dělnická-zast. MHD Černá za Bory, silo (chybí úsek chodníku, včetně cyklostezky)
ul. Jana Kubiše (chybí chodník)
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OSTATNÍ
Téma se zabývá obecnými tezemi a dalšími příspěvky, které nebylo možné zařadit v rámci výše uvedené
problematiky:
●
●
●

zklidnění dopravy v ul. Labská
oprava povrchu chodníků v ul. Dašická, úsek Slovany
Palackého třída při OC Atrium (nejasný důvod absence přechodu pro chodce)

Vyskytovaly se i příspěvky, které hledají odpověď na to, kdo z pěší a silniční dopravy má na chodníkovém přejezdu
přednost, nebo zda je sklon lávky přes řeku Chrudimku vhodný.

1.1.4

Cyklistická doprava

Problémy cyklistické dopravy byly jednoznačně zaměřeny na bezpečnost při společném provozu s dalšími účastníky
dopravy a při překonávání křižovatek a také na prostupnost územím (zejména návaznost jednotlivých cyklistických
tras).

Obrázek 6: problémová mapa pro cyklistickou dopravu (souhrn linií a bodů)

Problémy z hlediska cyklistické dopravy byly kvantifikovány v rámci následujících témat:
·
·
·
·

bezpečnost
prostupnost
spojení
ostatní
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Problémová mapa - rozdělení problémů cyklistické dopravy do tematických
skupin

10%
bezpečnost
20%
45%

prostupnost
spojení
ostatní

25%

Graf 4: orientační rozdělení kategorie cyklistická doprava do tematických skupin problémů

BEZPEČNOST
Jednoznačně největší obtíže cyklistům činí společný provoz s IAD v hlavním dopravním prostoru (HDP), zejména
pokud není v prostoru cyklistická doprava nijak podpořena (i v případě křížení s IAD). Další nebezpečí pro cyklisty
představují chodci na cyklostezkách. Nejvíce problémů s bezpečností bylo zaznamenáno v lokalitách:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ul. 17. listopadu (nebezpečný provoz cyklistů v HDP – problémové parkování, včetně absence opatření pro
cyklistickou dopravu)
ul. Jana Palacha (nebezpečný provoz cyklistů v HDP – problémové parkování, včetně malé šířky uličního
provozu)
ul. Dašická, úsek mezi ulicemi Na Drážce a Staročernská (nebezpečný provoz cyklistů v HDP – vysoká
intenzita dopravy, také absence opatření pro cyklistickou dopravu v některých částech úseku)
ul. Labská (nebezpečný provoz cyklistů v HDP – problémové nelegální parkování)
křižovatky I/36-rampy I/37-III/32224, resp. mimoúrovňové křížení (MÚK) u současného Globusu
(bezpečnost přejíždění východní a západní rampy komunikace I/37)
cyklostezka Tyršovo nábřeží (vyřešit zvýšený provoz chodců na cyklostezce)
přejezd výjezdu od parkoviště Kaufland-S. K. Neumanna (nejasné přednosti na přejezdu)
cyklostezka Jiráskova (vyřešit zvýšený provoz chodců na cyklostezce)
ul. Přerovská (kolizní situace ve zúženém prostoru mezi tratí a pozemkem PARAMO)
cyklostezka Sukova třída, úsek mezi ulicemi Hradecká a U Stadionu (vyřešit zvýšený provoz chodců na
cyklostezce)

PROSTUPNOST
Příspěvky vztažené k prostupnosti územím zahrnovaly mnoho různých požadavků, od zlepšení průjezdnosti
v podchodech pod žel. tratí po průjezdnost v případě jednosměrných komunikací pro IAD. Zhoršená prostupnost
územím zahrnovala také absenci přejezdů pro cyklisty v křižovatkách, případně ukončení cyklostezky v prostoru bez
další návaznosti. Nejvíce problémů s prostupností bylo zaznamenáno v lokalitách:
●
●
●
●

ul. Jindřišská (zejména umožnění obousměrného provozu cyklistů v jednosměrce)
podjezd Kpt. Jaroše, poblíž nemocnice Pardubice (pokusit se o kompromis pro provoz pěší a cyklistické
dopravy)
křiž. Palackého třída-třída Míru (řešení návazností cyklistických tras skrze křižovatku)
ul. náměstí Republiky-Smetanovo náměstí (prostupnost na rohu divadla, úsek je nebezpečný i pro chodce,
ve vozovce se cyklisté necítí bezpečně)
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Sukova třída směr centrum (pokračování opatření pro bezpečný provoz cyklistů od Sukovy třídy na jih,
směrem k náměstí Republiky)
křiž. Poděbradská-Doubravická (propustnost křižovatky poblíž napojení OC – nutné slézání z kola)

CHYBĚJÍCÍ SPOJENÍ
Do kategorie chybějících cyklistických spojení byly zahrnuty nekompletní úseky cyklistických tras, včetně návrhů na
vybudování opatření pro provoz cyklistů na stávajících využívaných spojeních. Obsaženy byly také některé návrhy
na nová dopravní spojení. Jednalo se zejména o následující chybějící spojení:
●
●
●
●
●

ul. Hradecká, úsek mezi ulicemi Fáblovka a Poděbradská (chybí cyklostezka)
Pardubice hlavní nádraží (návrh lávky ke stanici, zejména spojení ulic Milheimova-náměstí Jana Pernera)
ul. Kunětická, úsek mezi ulicemi Studentská a Labská (chybí cyklostezka, dále nevhodný povrch
komunikace pro provoz cyklistů)
koupaliště Cihelna-park Na Špici (návrh nové lávky)
ul. Chrudimská, jižní část (chybí dobudovat cyklostezku na východní straně, včetně potřebných opatření
pro provoz cyklistů)

OSTATNÍ
Téma se zabývá obecnými tezemi a dalšími příspěvky, které nebylo možné zařadit v rámci výše uvedené
problematiky:
●
●

1.1.5

nevhodný povrch v ul. Svaté Anežky České (včetně navazujících ulic, dále posílení postavení cyklistů
v uličním prostoru)
nejasný důvod zákazu vjezdu do podjezdu Sladkovského-Rokycanova

Hromadná doprava

Největší balík příspěvků k problematice (veřejné) hromadné dopravy byl zaměřen na zdržení spojů. V menším objemu
se pak přispěvatelé věnovali vybavenosti zastávek městské hromadné dopravy (MHD) a následně obslužnosti území.

Obrázek 7: problémová mapa pro hromadnou dopravu (souhrn linií a bodů)

Problémy z hlediska (veřejné) hromadné dopravy byly kvantifikovány v rámci následujících témat:
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zdržení
vybavenost
obslužnost

Problémová mapa - rozdělení problémů (veřejné) hromadné dopravy do
tematických skupin

10%
19%

zdržení
vybavenost
obslužnost
71%

Graf 5: orientační rozdělení kategorie (veřejná) hromadná doprava do tematických skupin problémů

ZDRŽENÍ
Zdržení hromadné dopravy v pardubické dopravě získalo nejvíce příspěvků. Podle přispěvatelů naberou největší
zdržení spoje MHD v následujících ulicích:
●
●
●
●
●
●
●
•
•

ul. Anenská
náměstí Republiky
ul. 17. listopadu
ul. S. K. Neumanna
ul. Jana Palacha
ul. Jahnova
ul. Pražská
ul. Lexova
Palackého třída, úsek mezi hlavním nádražím a mimoúrovňovým křížením (MÚK) Palackého

Nedostatečná kapacita spojů MHD byla zmiňována velice zřídka, úzce však souvisela s problémem zdržení spojů
v dopravním proudu. Problémy z pohledu provozu MHD také podle některých příspěvků způsobují cyklisté v HDP,
které nelze v době špiček bezpečně předjet.

VYBAVENOST
Problémy s vybaveností MHD souvisely spíše se zastávkami MHD, resp. jejich mobiliářem, včetně souvisejících
bezbariérových úprav. Nejvíce problémů s vybaveností bylo zaznamenáno v lokalitách:
●
●
●

zast. Nemocnice (komplexní vybavenost zastávky, dále úprava nástupní hrany)
zast. Slovany, U Přejezdu (vysoký obrubník poškozuje vozidla MHD)
zast. Gorkého (parkující vozidla omezují příjezd k nástupní hraně obou zastávek)

Okrajově byly zmiňovány příspěvky požadující instalaci elektronických informačních panelů na nejvytíženějších
zastávkách, v některých případech přehlednější organizaci informací.

OBSLUŽNOST
Nejméně příspěvků získalo v rámci hromadné dopravy téma nedostatečné obslužnosti pardubického území. Nejvíce
problémů s obslužností bylo zaznamenáno v lokalitě železniční stanice Rosice nad Labem (chybí obsluha MHD).
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Ostatní příspěvky související s problémovou obslužností území pojednávaly spíše o obecné myšlence lepšího přímého
spojení větších sídlištních celků s vlakovou stanicí Pardubice hlavní nádraží.

1.1.6

Nezařazené problémy

Z pohledu zvýšení bezpečnosti provozu pro všechny účastníky dopravy (zejména v prostoru křižovatek) byla
zmiňována zejména bezpečnost z pohledu dostatečného rozhledu. Zejména šlo o nedostatečnou údržbu zeleně,
reklamní plochy na plotech pozemků při křižovatkách, nebo jiné lokální překážky. Jako další problém byla zmiňována
i absence pravidelné obnovy VDZ, zejména v křižovatkových úsecích.

1.1.7

Závěr

Z pohledu rozdělení příspěvků do skupin dopravních módů se jedná převážně o problémy IAD (včetně parkování),
jejichž podíl na příspěvcích tvoří zhruba 67 %. Pěší a cyklistická doprava pak následovala s násobně nižším
zastoupením, dohromady tvořící přes čtvrtinu všech problémů. Nejméně problémů pak směřovalo k hromadné
dopravě, s podílem pouze cca 6 %.
Podle přispěvatelů dominují problémům pardubického dopravního systému kongesce, které tvořily až 52 % všech
příspěvků, téma kongescí tvořilo téměř 2/3 všech příspěvků v rámci dopravního módu IAD a MHD. Druhou, násobně
menší skupinou problémů pak byla bezpečnost provozu (15 %), což bylo hlavní téma pro cyklistickou dopravu (téměř
1/2 příspěvků) a také pěší dopravu (více než 1/3 příspěvků). Třetí největší skupina problémů se pak znovu dotýkala
výkonnosti dopravního skeletu, resp. jeho nejslabších článků – křižovatek, které v úhrnu získaly okolo 13 % všech
příspěvků. Situaci také komplikují významné bariéry v podobě železnice a řek Labe a Chrudimka, které společně
vytvářejí úzká komunikační hrdla mezi širšími městskými celky na jejich stranách. Následek tohoto stavu je patrný
v samostatné kategorii „spojení“, která tvoří okolo 7 % všech příspěvků a jejíž obsahem je snaha překonávat nejen
tyto vnitřní bariéry (překonání řek je spíše upozaděno), ale také uvolnit dopravní napětí ve vnitřním dopravním skeletu
prostřednictvím obchvatových komunikací.
Díky bezmála 900 přispěvatelů, kteří zaznamenali přes 3000 dopravních problémů, bylo možné získat podrobnější
přehled o stavu pardubické dopravy z pohledu uživatelů. Níže uvedené protichůdné názory pak pomáhají situaci
dokreslit v případech, kdy dochází k vyčerpání dostupné kapacity systému:
●
●
●
●

přechody zdržují IAD
cyklisté ohrožují chodce
cyklisty není možné v době špičky předjet
parkování v centru města zdarma

vs.
vs.
vs.
vs.

neřízené přechody nelze v době špičky přejít
chodci využívají cyklistické stezky
cyklisté mají strach v době špičky jezdit v HDP
nedostatek financí na parkovací dům

Za předpokladu, že bude nadále stoupat stupeň automobilizace a bude docházet i ke zvyšování komfortu pro cesty
vykonané prostřednictvím IAD na úkor ostatních dopravních módů, bude to mít dopad na dopravní chování směřující
v její prospěch. Současně, při další urbanizaci území, a tudíž i navýšení objemu cest na území města je
pravděpodobné, že pro zachování dostatečné bezpečnosti všech účastníků provozu bude muset být, v kontextu
s výše uvedeným, zesílen tlak na zklidňování dopravy. V opačném případě lze očekávat v budoucnu plošné snížení
úrovně kvality dopravy ostatních dopravních módů vyjma IAD, včetně častějších kolizních situací mezi všemi
účastníky dopravního provozu.
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Problémová mapa - celkové rozdělení tematických skupin problémů (za
všechny druhy dopravy)
52%

15%

13%
7,1%
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zdržení

bezpečnost
provozu

výkonnost
křižovatek

chybějící
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vybavenost
(VHD)
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Graf 5: orientační rozdělení tematických skupin problémů za všechny druhy (kategorie) dopravy

Přispěvatelé se zaměřili jak na stávající dopravní problémy, tak i na budoucí problémy spojené s případným
dokončením základního komunikačního systému. Vyjma dopravních problémů byly obsahem příspěvků také návrhy
některých řešení a další obecné rozvojové teze (související např. s rozvojem železniční dopravy). Některé
zaznamenané dopravní problémy, které zde nebyly uvedeny, byly spíše dopravně operativního charakteru (uvolněné
poklopy, nastavení dopravních zrcadel, jízda vozidel po chodníku…).
Výsledky mapování pardubické dopravy jsou jedním z důležitých podkladů pro další odborné workshopy a diskuze
v rámci návrhové části projektu. Podrobné znění příspěvků bez úprav je, včetně souvisejících grafických materiálů,
přílohou tohoto dokumentu. Podrobná lokalizace příspěvků, včetně jejich popisu, je k dispozici v původním prostředí
„Problémová mapa“ na webové stránce projektu ParduPlán:
https://parduplan.cz/problemova-mapa/
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2. PRVNÍ ODBORNÝ WORKSHOP
Tato zpráva shrnuje výsledky prvního odborného workshopu (dále jen workshop) v rámci projektu Plán udržitelné
městské mobility statutárního města Pardubice, kterého se zúčastnil zpracovatelský tým společně se zástupci
odborné veřejnosti.

ORGANIZACE WORKSHOPU
Workshop byl uskutečněn dne 23. 06. 2020, ve Společenském sále Magistrátu města Pardubice. Pozvánkou bylo
osloveno celkem 96 partnerů, z nichž se odborného workshopu zúčastnilo celkem 42 odborníků a za organizační
chod zodpovídalo 13 organizátorů a facilitátorů. Účastníci byli rozděleni do čtyř „kulatých stolů“ podle svého
odborného zaměření tak, aby byl každý stůl co nejvíce různorodý a aby se v rámci moderované diskuze setkalo co
nejvíce názorových proudů, seznam účastníků je uveden v příloze tohoto dokumentu.
Téměř pětihodinový workshop byl zaměřen na dopravu v Pardubicích obecně. V průběhu dvou bloků účastníci
postupně pracovali na identifikaci dopravních problémů a potenciálů města Pardubic, jejich hodnocení a následném
podrobném rozpracování 4 největších problémů.
Z akce byly průběžně pořizovány fotografie a zvukové záznamy, které sloužily pouze k dokumentaci a následujícímu
vyhodnocení, které je pro větší autenticitu provedeno s minimem zásahů.

Obrázek 8: oficiální zahájení workshopu (vlevo) a následná prezentace zpracovatele (vpravo)

PRVNÍ BLOK – IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ, POTENCIÁLŮ A JEJICH HODNOCENÍ

2.1

Cílem prvního bloku workshopu byla identifikace problémů a potenciálů týkajících se IAD, VHD, pěší a cyklistické
dopravy, ale také bezpečnosti, životního prostředí, dopravního chování obyvatel, dopravní plánování a fungování
systému dopravy obecně. Všechny kulaté stoly se primárně soustředily na identifikaci problémů, potenciály byly
vypracovány v případě, že na ně zůstal dostatek času. Ve druhé fázi pak jednotliví účastníci identifikované problémy,
případně také potenciály, hodnotili bodováním.
Hodnocení proběhlo podle následujícího klíče:
•
•
•

každý účastník dostal k dispozici 8 bodů
bylo možné použít max. 4 body na problémy a max. 4 body na potenciály
důležitost hodnoceného téma byla vyjádřena množstvím přidělených bodů, které mohli účastníci libovolně
rozdělit – všechny 4 k jednomu, nebo je rozdělit po jednom, po dvou nebo 3:1.

Na základě hodnocení byl o přestávce sestaven žebříček 4 hlavních problémů, který se stal základem pro práci v
druhém bloku workshopu.
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Obrázek 9: diskuze u stolu 1 (vlevo) a stolu 2 (vpravo)

Obrázek 10: diskuze u stolu 3 (vlevo) a stolu 4 (vpravo)

Níže jsou uvedeny identifikované problémy a potenciály za jednotlivé kulaté stoly včetně jejich obodování.

STŮL 1
Pěší doprava (8 b):
•
•
•
•
•
•
•
•

zranitelnost a bezpečnost peších vůči motorové dopravě
bezpečnost na přechodech přes čtyř-proudové komunikace
nesouvislá (bezbariérová) trasa pro pěší dopravu
detail prvků pro bezbariérovou dopravu
nedostatečná ochrana chodců v přirozené trase
zranitelnost pěších na vytížených komunikacích
omezování chodců parkováním na chodníku
zabírání prostoru pro pěší ostatními dopravními módy

Cyklistická doprava – bariéry (6 b):
•
•
•
•
•
•
•

bariéry v území pro cyklistickou dopravu
prostupnost přes řeku Labe a železnici
SSZ pro cyklistickou dopravu
nesouvislá infrastruktura pro cyklisty
bezbariérovost při přestavbách
chybějící vedení pro cyklisty v křižovatkách
bezpečnost cyklistů v hlavním dopravním prostoru
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Dopravní politika parkování (6 b)
Městská hromadná doprava (4 b)
•
•
•
•

cena za MHD
návaznost mezi MHD a železnicí
vyhrazená infrastruktura pro MHD
konkurenceschopnost vůči IAD

Individuální automobilová doprava (3 b):
•
•
•

nevyvážená dynamika dopravy
kapacita dopravní sítě
chybějící infrastruktura

Chodci omezující plynulost MHD (2 b)
Kolize legislativy s logikou (2 b)
Cyklistická doprava – doplňkové (0 b):
•
•
•

osvětlení cyklistické infrastruktury v okrajových částech města
nedostatek stojanů
kolize IAD s cyklistickou dopravou

Účastníci workshopu se u stolu č. 1 soustředili pouze na problémy.
Tabulka 1: problémy identifikované stolem 1 (podbarvené červeně)

STŮL 2
Cyklistická doprava (12 b):
•
•
•
•
•

cyklostezky do okolních obcí – chybí návaznosti (např. Dašice)
chybí cykloobousměrky v rezidentních oblastech
chybí základní infrastruktura na sběrných komunikacích a v centru města
zvážit vybudování samostatných cyklostezek v centru města (např. Višňovka)
chybí infrastruktura pro odstavování kol (např. Tř. Míru)

Individuální automobilová doprava (8 b):
•
•
•
•
•

chybí dobudování D35, nynější doprava skrze Dašice
chybějící obchvaty
chybí přeložka na Staročernsko
chybí severo-východní obchvat
nízká kapacita křižovatek, kolabují

Veřejná hromadná doprava (2 b):
•
•
•

vyhrazené pruhy
nevyřešené přestupy na Masarykově náměstí – přebíhaní mezi linkami
kongesce v trasách MHD

Živelný rozvoj okolních obcí (1 b)
Nedostatečné řízení pomocí světelné signalizace a indukce dopravy od Lihovaru (1 b)
Pěší doprava (0 b):
•
•
•
•

bezpečnost přecházení přes I/36, Dašická, S. K. Neumanna u Kauflandu, Chrudimská
chybí bezpečné přechody na sběrných komunikacích
chybějící lávky přes řeku a železnici
preferovat ostrůvky v místech pro přecházení (záleží na konkrétním místě a typu komunikace)
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přejezd pod lávkou – poptávkové místo pro přecházení je brzda pěších

Funkční využití území / územní plánování (6 b)
Zklidnění rezidentních oblastí a centra města (4 b)
Úzká hrdla přesouvat k okrajům města na místní komunikace (3 b)
Zajištění kapacity uzlů (3 b)
Místa pro přecházení jako alternativa přechodů (2 b)
Řešení dopravy regionálně (2 b)
Metrobus pro podporu využívání záchytných parkovišť (2 b):
•
•

Hůrka – Nádraží,
U Kapitána – Nádraží

Regulace IAD v centru města (1 b)
Rozvoj ITS k účelovějšímu řízení a organizování dopravy (1 b)
Tabulka 2: problémy (podbarvené červeně) a potenciály (podbarvené zeleně) identifikované stolem 2

STŮL 3
Chybějící obchvaty (10 b):
•
•
•
•

vymístění tranzitní dopravy
obchvaty města
chybějící alternativa pro osobní vozidla
chybějící návaznosti

Chybějící záchytná parkoviště a motivace (9 b):
•
•
•
•
•

chybějící parkování u nádraží
chybějící motivace zaparkuj a jeď MHD
příliš mnoho parkování v centru města
chybí parkování u nemocnice
chybí záchytná parkoviště obecně a jejich výhodnost

Nízká konkurenceschopnost VHD (8 b):
•
•
•
•

omezování MHD osobními vozidly
nepravidelná veřejná hromadná doprava
slabá regionální doprava
pravidelní vs. nepravidelní cestující

Přecházení (3 b):
•
•
•
•

přechody pro chodce brzdí dopravu
chybějící přecházení na ramenech křižovatek
přechody za kruhovými objezdy
zkvalitnění bezbariérové dopravy (obruby, nástupní hrany…)

Negativní vlivy na životní prostředí (2 b):
•
•
•

zábor půdy parkovišti
odvádění srážek z města
nekvalitní povrch drží vodu na silnicích

Cyklo infrastruktura (2 b):

22

ParduPlán

•
•
•

Příloha C – Participace

špatná orientace ve městě
chybějící rekreační cykloturistické trasy (i pro děti)
jízda kol i koloběžek po chodnících

Parkování na sídlištích (2 b):
•
•
•

nástupní plochy pro HZS
průjezd pro vozidla svážející odpad
nedostatečná kapacita

Železniční přejezdy (1 b):
•

odstranění železničních přejezdů mimoúrovňovým křížením

Nová parkovací politika (10 b):
•
•
•

nová parkovací politika
cena pro rezidenty
cena parkovného podle třídy vozidel

Nová propojení přes bariéry (7 b):
•

navýšení počtu mostů

Cyklistická doprava (5 b):
•
•
•

cyklistická doprava
dobré podmínky pro cyklisty, bezpečnost je subjektivní
bezpečné parkování kol

Nové funkce veřejného prostoru (3 b):
•

omezení / zklidňování

Sdílení dopravních prostředků (3 b):
•
•

sdílení aut
sdílená jízdní kola včetně jejich rozmístění

Elektromobilita (3 b):
•

elektromobilita a dobíjecí místa

Preference MHD (3 b):
•

preference MHD, IZS, možnost zrušení zálivů

Pěší doprava (2 b):
•

krátké vzdálenosti

Tabulka 3: problémy (podbarvené červeně) a potenciály (podbarvené zeleně) identifikované stolem 3

STŮL 4
Koordinace dopravního plánování s ostatními profesemi (9 b):
•
•
•
•

problém zvládnout koordinaci více projektových záměrů
nejednotná koncepce dopravy pro jednotlivé čtvrti
probléme demografie a suburbanizace
nedostatečná kvalita veřejného prostoru ve vztahu k vnitroblokům a parkování
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Statická doprava (6 b):
•
•
•
•

chybí parkování rezidentů (zejm. Dubina)
chybí záchytné parkoviště
chybějící dopravní politika města (např. stanovení kvót pro počty stání)
zábor veřejného prostoru parkovacími plochami

Služby (5 b):
•

nedostatečná obslužnost pro handicapované, zejména vozíčkáře

Tranzitní doprava (4 b):
•
•

absence obchvatových komunikací
kapacita křižovatky Dašická x Na Drážce a Anenská x Karla IV

Městská hromadná doprava (4 b):
•
•

nedostatek preference MHD
koncepce obsluhy MHD v nových čtvrtích, zpoždění obsluhy za rozvojem

Cyklistická doprava (3 b):
•
•
•
•

kolize parkování s cyklisty
svádění cyklistů do hlavního dopravního prostoru
nepropojenost cyklostezek
bariérovost území a chybějící přejezdy

Železnice jako bariéra v území (3 b)
Statická doprava (2 b):
•

nedostatečná kapacita parkoviště u železniční stanice

Poloha města na páteřních cestách ČR
Sdílení dostupných dopravních dat, informovanost, dopravní aplikace
Lodní doprava, včetně rekreační
Využití dopravy pro městskou dopravu
Tabulka 4: problémy (podbarvené červeně) a potenciály (podbarvené zeleně) identifikované stolem 4

DRUHÝ BLOK – TVORBA MYŠLENKOVÉ MAPY A JEJÍ PREZENTACE

2.2

Druhý blok workshopu byl zaměřen na tvorbu myšlenkových map k problémům, které byly v rámci prvního bloku
vyhodnoceny jako prioritní.
Prioritní problémy:
•
•
•
•

Nízká konkurenceschopnost VHD
Parkovací politika, P+R
Bariéry pro pěší a cyklistickou dopravu
Koordinace dopravního plánování s ostatními profesemi

Každému kulatému stolu byly přiděleny 2 problémy k rozpracování – jeden jako hlavní a druhý jako vedlejší. Přidělení
bylo provedeno tak, aby byl každý problém společný pro dva stoly. Zástupci kulatých stolů pak prezentovali výstupy
hlavních myšlenkových map, tyto mapy pak měli možnost doplnit stoly, které měly daný problém přiřazen jako
vedlejší a závěrem dostali možnost k doplnění map i ostatní účastníci workshopu.
Myšlenkové mapy pomohly k daným tématům uspořádat odpovědi na následující otázky:
•

Proč problém vzniká?
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Kde se problém projevuje?
Jaké jsou dopady problému?
Jaké potenciály jsou s ním spojeny?

Následující tabulky zobrazují souhrn čtyř hlavních problémových oblastí. Jsou přepsané v autentické podobě, včetně
doplnění od ostatních kulatých stolů a účastníků workshopu. Shrnutí témat pod jednotlivými tabulkami je odvozeno
především z prezentací ve druhé fázi druhého bloku a pojednává o hlavních myšlenkách, které rezonovaly i v rámci
diskuzí u jednotlivých stolů.

Obrázek 11: prezentace jednotlivých myšlenkových map a následná diskuze

NÍZKÁ KONKURENCESCHOPNOST VHD
Hlavní téma pro stůl 3 a vedlejší téma pro stůl 4.

Dopady problému:




Proč vzniká:

Méně cestujících v MHD a více lidí v IAD –
hluk, znečištění a problémy s parkováním
Větší výdaje města na MHD
Zhoršení mobility znevýhodněných skupin













Kde se vyskytuje:







Nedostatečné pokrytí okrajových oblastí
Hustota zastávek, resp. pokrytí území
Délka cestovní doby
Nedostatečná preference
Časová nekoordinovanost spojů, intervaly
linek
Nevhodné trasování některých linek
Chybějící vzájemná integrace s vnější VHD
Nedostatečné stavební uspořádání
komunikací a veřejného prostoru
Komfort (subjektivně), hygiena
Kvalita, vybavenost zastávek
Příliš snadné/levné parkování IAD

Jaké jsou potenciály:

Hlavně u dojíždějících z okolí
Dukla -> nádraží
Polabiny-hotel –> časová dostupnost,
nekoordinovanost
Vazba nádraží-Rosice-Polabiny
Na Spravedlnosti
Na Labišti
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Integrace s krajským systémem
Snížení dopravní zátěže ve městě
Zvýšení komfortu vozidel MHD (klimatizace…)
Zlepšení životního prostředí
Digitalizace dat a jejich sdílení s cestujícími
Rozvoj MHD do okrajových/rozvojových částí
marketing a image MHD
Stavební úpravy zastávek a doplňující
infrastruktury
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Doplnění s cyklistickou dopravou (sezónní)
Rozšíření služeb pro handicapované
Optimalizace jízdních řádů a trasování linek
Rozšíření způsobu úhrady jízdného (aplikace,
bankovní karty …)
Využití preferenčních opatření

Tabulka 5: myšlenková mapa na téma „Nízká konkurenceschopnost VHD“

Mezi první důvody nízké konkurenceschopnosti VHD byla zařazena ne-integrace s krajským systémem hromadné
dopravy a trasování linek, společně s intervalem provozu některých (páteřních) linek. Další důvody pak byly
identifikovány v nedostatečné obsluze novějších rozvojových oblastí a obecně dlouhé docházkové vzdálenosti
k zastávkám VHD. Důvody byly dále doplněny o dlouhou cestovní dobu, kdy bylo poznamenáno, že například
v existujících kongescích, jejíž součástí je i VHD/MHD, je komfortnější cestovat právě osobním vozidlem (klimatizace,
hygiena…).
Mnohé z výše uvedeného bylo převráceno v potenciály, kdy lze např. cestovní dobu zkrátit prostřednictvím
preferenčních opatření a zlepšením stavebních úprav některých komunikací (stavební úpravy se týkaly i zastávek a
jejich vybavenosti). Jiným významným potenciálem byla zmiňovaná integrace s krajským systémem hromadné
dopravy a rozšíření služeb o informační systémy na zastávkách, aplikace do chytrých zařízení a rozšíření o nové
způsoby úhrady jízdného.
Od zvýšení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy je pak očekáváno zvýšení objemu cestujících
především v MHD, což s sebou může přinést snížení dotace z městského rozpočtu, které mohou být alokovány do
dalšího rozvoje nebo obecné optimalizace MHD. Dalším cílem vyšší konkurenceschopnosti pak je změna dělby
přepravní práce, resp. orientace směrem k větší multimodalitě (nižší intenzity IAD a vázaných nároků na parkovací
stání v citlivých oblastech města, snížení znečištění, hluku…). Vyšší konkurenceschopnost by pak měla být
doprovázena marketingovou kampaní a využíváním podnětů pro zlepšení obsluhy na základě analýz dat třetích stran
(anonymizovaná data mobilních operátorů, SLDB…). Podpora konkurenceschopnosti by měla být rovněž
doprovázena změnou parkovací politiky s nezbytnou tvorbou záchytných parkovišť typu P+R.

BARIÉRY PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKOU DOPRAVU
Hlavní téma pro stůl 2 a vedlejší téma pro stůl 1.

Dopady problému:






Proč vzniká:

Malá atraktivita cyklodopravy ve městě a
okolních obcích
Nízký komfort a nebezpečnost
Přechod k IAD
Zranitelnější občané se necítí bezpečně
(senioři, ZTP…)
Snížení atraktivity lokálních cílů










Kde se vyskytuje:




Nevhodný dopravní režim zejména
v rezidentních oblastech a centru
Není řešena propustnost územím
Nejsou řešeny pěší a cyklistické vazby
Není řešena návaznost komunikací
Absence míst pro přecházení a přechodů
Absence bezpečnostních opatření pro cyklisty
Živelné parkování omezuje cyklistickou
infrastrukturu
Finanční náročnost některých opatření přes
bariéry (železnice, voda…)

Jaké jsou potenciály:

Chybějící lávky (Poseidon, Špice, přednádraží) prodloužení cest
Češkova (bezpečnost), Milheimova (nevhodně
zvolené opatření)
17. listopadu, J. Palacha, Chrudimská (chybějící
cyklopruhy)
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Smysluplné budování infrastruktury
Nové cykloobousměrky, ochranné pruhy,
cyklostojany, chodníky, lávky, stezky (zejm. do
okolních obcí)
Revize stávajících opatření, resp. jejich
opodstatněnost
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Rosice -> Polabiny
Centrum a sídliště (živelné parkování)
Dašická (stezka pro cyklisty a chodce)
Nová zástavba, resp. satelity (jsou obecnou
bariérou)






Sdílené stezky pro chodce a cyklisty
Místa pro přecházení
Úprava dopravního režimu v obytných
oblastech
Větší ambice města v řešení rozvoje
nemotorové dopravy

Tabulka 6: myšlenková mapa na téma „Bariéry pro pěší a cyklistickou dopravu“

Pardubice jsou mimo jiné považovány také za město cyklistů, jehož potenciál ale není naplňován. Jako důvod je
v případě „přirozených bariér“ (řeka, železnice…) považována finančně náročná realizace nutných opatření k
jejich překonání, tyto investice jsou však považovány jako opodstatněné. Bariérami pro pěší a cyklistickou dopravu
jsou dále vnímány nelogické návaznosti a nedodržování přirozených vazeb, případně chybějící návazností v podobě
přechodů, přejezdů a míst pro přecházení. Dále byla akcentována nízká bezpečnost stávající cyklistické
infrastruktury v hlavním dopravním prostoru, zejména pro děti a seniory. Jako problémová je vnímána i společná
infrastruktura pro pěší a cyklisty, zejména z pohledu bezpečnosti pěší dopravy. Výrazný problém je také spatřován
v živelném parkování, a to hlavně v sídlištích a v centru města, kdy jsou zabírány/omezovány průchozí prostory pro
pěší a cyklistickou dopravu nebo omezována rozhledová pole.
Dopadem pak je přechod zejména k IAD a snížení konkurenceschopnosti nemotorové dopravy. Vedlejším dopadem
pak je obecné snížení atraktivity významných městských cílů. V neposlední řadě zmiňovaným dopadem existujících
bariér pak je vytváření „kozích stezek“ v zeleni a nelegální překonávání komunikací (zejména chodci).
Efektivní podpora je spatřována v kompletaci základní kostry (ve smyslu logické návaznosti tras) pěší a cyklistické
dopravy, dále v revizi dopravního režimu některých „klidnějších“ oblastí a také v revizí stávajícího způsobu vedení
některých hlavních tras v hlavním i vedlejším dopravním prostoru s cílem dosažení většího komfortu účastníků
nemotorové dopravy.

PARKOVACÍ POLITIKA, P+R
Hlavní téma pro stůl 1 a vedlejší téma pro stůl 3.

Dopady problému:






Proč vzniká:

Zabírání kapacity pro rezidenty
Hledání parkovacího místa zvyšuje intenzitu
dopravy
Absence regulace v území navazujících na
zónu placeného stání
Město se mění v parkoviště
Nezákonné odstavování vozidel s dopadem na
snížení bezpečnosti – rozhledy, průjezdnost
obecně (IZS…)






Kde se vyskytuje:



Dojížďka za prací/službami, návštěvníci
Obecný nedostatek parkovacích kapacit
Obava neprůchodnosti nezbytných opatření
politickou sférou
Parkování nebylo řešeno v čase a ani v
„nárazníkových zónách“ k systému placeného
stání

Jaké jsou potenciály:

viz. mapa




zejména centrum města, sídliště, nemocnice,
nádraží
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Absolutní kontrola nad parkováním
Spokojenost, dostupnost parkování rezidenty
i návštěvníky
Zvýšení konkurenceschopnosti jiných druhů
dopravy
Zlepšení dopravního chování
Možnost vytvoření fondu pro rozvoj systému
dopravy v klidu a podpory udržitelných druhů
dopravy
Snížení dynamické dopravy
Sdílená vozidla
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Multimodální mobilita
Přívětivější uspořádání veřejného prostoru
Záchytná parkoviště (na okraji města,
zejména ve vztahu k VHD a multimodalitě)
Omezení IAD v centru města a citlivých
oblastech (nabídkou, zpoplatněním, zákazy…)
Digitalizace systému a sdílení informací
Efektivnější kontrola

Tabulka 7: myšlenková mapa na téma „Parkovací politika, P+R“

Obrázek 12: mapa výskytu problému pro hlavní téma stolu č. 1

Podle informací účastníků workshopu parkovací politika města Pardubic po mnoho let nereagovala na změnu dělby
přepravní práce a nárůst automobilizace, což se nejvýrazněji projevilo zejména v oblastech jako je Višňovka, Dukla a
Polabiny. Dostatečné kapacity po parkovacích stáních rovněž nebyly důsledně vyžadovány v rámci některých
rozvojových projektů, zejména „staršího data“, což postupně vedlo k nelegálnímu odstavování vozidel v rámci
veřejného prostoru. Často zmiňovaná byla také snaha uživatelů systému statické dopravy o co nejlevnější způsob
parkování v co nejkratší docházkové vzdálenosti, což se projevilo zejména v obytných oblastech navazujících na
zónu placeného stání.
Aktualizací, případně vytvořením nové parkovací politiky bude podle účastníků možné lépe ovlivňovat současnou i
budoucí dělbu přepravní práce směrem k udržitelným druhům dopravy, včetně efektivnějšího rozvoje systému
statické dopravy do celého území města s cílem podpory multimodality. Podmínkou pro funkční multimodalitu,
zejména ve vztahu k vnější dopravě a VHD, pak je vytvoření dostatečné kapacity záchytných parkovišť typu P+R
v podmíněné spojitosti s regulací statické dopravy na území celého města.
Největší potenciál je pak spatřován v možnosti přívětivějšího uspořádání veřejného prostoru a větší ochraně citlivých
oblastí. Další výrazný potenciál pak je spatřován v digitalizaci a telematice, a to jak ve smyslu navádění vozidel,
sdílení dopravních informací, tak i ve smyslu dohledu. Potenciál systému statické dopravy je také spatřován ve fondu
statické dopravy, který bude řešit rozvoj nejen parkovacích, ale rovněž odstavných stání v oblastech obytné
zástavby.

KOORDINACE DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI
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Hlavní téma pro stůl 4 a vedlejší téma pro stůl 2.

Dopady problému:








Proč vzniká:

Zbytná doprava
Bariéry v prostupnosti území
Kongesce
Nepříznivá dělba přepravní práce
Nízká kvalita veřejného prostoru
Nárůst IAD vlivem suburbanizace
Snížení atraktivity lokálních cílů








Kde se vyskytuje:










Složitá / nedostatečná legislativa
Investor nevyžaduje kvalitu veřejného
prostoru
Nedostatečná komunikace (investor a město,
jednotlivé orgány města)
Rozhodování bez kvalifikovaných podkladů a
znalosti kontextu
Kolize se sítěmi technické infrastruktury
Neprovázanost správců infrastruktury a
veřejné správy

Jaké jsou potenciály:

Poliklinika Vektor
Nádraží, přednádraží a parkování
Stávající a nová výstavba u Chrudimky
Nová Cihelna
Staročernsko
17. listopadu
Fáblovka
Obecně nízká kvalita veřejného prostoru
Nedostatek parkovacích míst vs. modrozelená
infrastruktura











Zkvalitnění veřejného prostoru
Zapojení univerzity (průzkumy)
Využívání a sdílení dostupných dat
Naplňování jednotné vize
Participace veřejnosti
Práce s modrozelenou infrastrukturou
Institucionální posílení koncepce plánování
Posílení projektového řízení
Nadřazení urbanismu

Tabulka 8: myšlenková mapa na téma „Koordinace dopravního plánování s ostatními profesemi“

Hlavním problémem nedostatečné koordinace dopravního plánování s ostatními profesemi je absence důrazu na
kvalitu veřejného prostoru. Jako typický příklad slabé koordinace jednotlivých odvětví byla uvedena Poliklinika Vektor,
nádraží a koncepce parkování, nebo také Nová Cihelna. Obecnějším příkladem pak jsou okrajové/satelitní části města,
které produkují „zbytnou“ dopravu do centrálních částí města vlivem nedostatečné obsluhy hromadnou dopravou a
absencí služeb a dalších cílů v jejich okolí. Jako důsledek nedostatečné spolupráce urbanismu a dopravního plánování
byl nastíněn příklad satelitních oblastí, které se postupem času stávají špatně prostupnou bariérou pro další rozvoj
města v jejich okolí.
Důvody pro tento stav nebylo možné jednoznačně určit, nicméně nabízí se absence celkové urbanistické koncepce,
resp. vize města, nedostatečná komunikace mezi městem a investory (ve smyslu požadavků na kvalitu veřejného
prostoru) a například také roztříštěnost stran vstupujících do jednotlivých záměrů, což neumožňuje přijatelnější
řešení. Rezonoval také názor na nedostatečně kvalifikované podklady, neznalost kontextu území a vzájemného
přesahu jednotlivých územně a dopravně plánovacích odvětví.
Řešením pro kvalitnější veřejný prostor by pak mohlo být posílení koncepce v oblasti dopravního plánování a
urbanismu, institucionální zakotvení/vznik koncepčního pracoviště, které bude na dané projekty a obecný rozvoj
města dohlížet/komunikovat z pohledu celoměstské vize. Dalším významným potenciálem pro zkvalitnění veřejného
prostoru je také uplatňování mezioborové spolupráce a nezbytné využití prvků modrozelené infrastruktury při
plánování významných investic města. Doplněním by pak mohlo být například využití analytických kapacit Univerzity
Pardubice, participace veřejnosti a sdílení dostupných dat a podkladů mezi všemi dotčenými sférami.

2.3

ZÁVĚR

První workshop s odbornou veřejností byl zaměřen na analytickou část projektu a jeho hlavním cílem bylo získat
problémy a potenciály města Pardubic týkající se dopravy a posléze největší problémy rozpracovat detailněji.
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V jeho úvodu byl účastníkům představen samotný projekt ParduPlán a prvotní výstupy a analýzy pardubické dopravy
z pohledu zpracovatele. Následně byl vysvětlen cíl workshopu a také to, co je od účastníků očekáváno. Každý kulatý
stůl poté pracoval na prvním bloku, kdy účastníci pomoci moderované diskuze nacházeli problémy a potenciály
pardubické dopravy a takto identifikovaná témata následně bodovali podle toho, jak vnímali jejich vážnost.
O přestávce organizátoři sestavili z výsledků prvního bloku žebříček 4 největších problémů. Ačkoli každý stůl pracoval
samostatně a z pohledu profesí účastníků měl pestré obsazení, byla i přesto na nejvíce problémových tématech
nalezena přibližná shoda.
Takto nalezené problémy byly v rámci druhého bloku rozděleny mezi kulaté stoly k dalšímu podrobnému rozpracování
pomocí myšlenkových map. Každé téma bylo společné pro dva stoly čímž bylo možné při následné prezentaci téma
rozvíjet, diskutovat a doplňovat o další poznatky z jiných úhlů pohledu.
Výsledkem workshopu je obsáhlý soubor problémů, jejich hodnocení a podrobná analýza. Tyto výsledky budou
zahrnuty do Analytické části, jednotlivá témata budou podrobněji zkoumána a zpracována v rámci příslušných
kapitol ParduPlánu a případně dojde také k úpravě připravovaných dopravních průzkumů.

ÚČASTNÍCI
Samotná prezenční listina je uložena u organizátora akce a je dostupná k nahlédnutí při dodržení všech pravidel
GDPR, následuje obsazení jednotlivých stolů prostřednictvím organizací, které účastníci zastupovali.
Obsazení kulatého stolu č. 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

České dráhy
Dopravní podnik města Pardubic
TyfloCentrum Pardubice
OFFCITY
poradce v oblasti dopravy
Statutární město Pardubice
MO Pardubice V
MO Pardubice II
Odbor hlavního architekta (2x)
Odbor životního prostředí
Odbor rozvoje a strategie

Obsazení kulatého stolu č. 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PČR (Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje)
Letiště Pardubice (EBA)
AMOK
VECTURA Pardubice
Statutární město Pardubice
Dašice
MO Pardubice VI
Odbor hlavního architekta
Odbor rozvoje a strategie

Obsazení kulatého stolu č. 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
HZS Pardubického kraje
Dopravní podnik města Pardubic
Služby města Pardubic
Česká parkovací asociace
PRODIN
Statutární město Pardubice
Hradce Králové
MO Pardubice IV
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MO Pardubice VII
Odbor dopravy

Obsazení kulatého stolu č. 4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národní rada osob se zdravotním postižením
Dopravní podnik města Pardubic
Dopravní fakulta Jana Pernera
Zelená pro Pardubicko
CZECH consult
odborník na architekturu
Statutární město Pardubice
MO Pardubice I
MO Pardubice III
Odbor hlavního architekta (2x)
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3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Průzkum mobility je důležitým podkladem pro tvorbu dopravního modelu, cílem průzkumu bylo především získat
informace o specifické skupině subjektů, která je na území města Pardubice a okolí schopná generovat nákladní
dopravu, nebo dopravní toky se specifickými požadavky na dopravní obslužnost. Zahrnuty byly také významnější
subjekty z pohledu zaměstnanosti regionu.
Na obsahu dotazníku participovala také Univerzita Pardubice a Vysoká škola ekonomická v Praze v rámci projektu
Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility, některá data proto nejsou součástí
vyhodnocení (softwarové a mobilní aplikace pro zajištění nebo zlepšení mobility).

3.1.1

Obecné shrnutí

Průzkum probíhal prostřednictvím dotazníku distribuovaného v elektronické a papírové formě, v období od 1. 9. 2020
do 1.11.2020. Průzkum byl zaměřen jak na mobilitu zkoumaného subjektu, tak na mobilitu jeho zaměstnanců. Pro
dobrovolnou spoluúčast na průzkumu bylo osloveno celkem 46 subjektů, které byly vzhledem k odlišné oblasti
působnosti rozděleny do 5 základních kategorií, pro které byl dotazník částečně přizpůsoben:
•
•
•
•
•

municipality (Magistrát města Pardubice)
univerzita (Univerzita Pardubice)
obchody (obchody s prodejní plochou odpovídající kategorii hypermarket, případně jiné specializované
velkoprodejny)
obchodní / nákupní centra (soustava maloobchodů „pod jednou střechou“)
firmy (střední a velké podniky, včetně logistických firem)

Zapojilo se celkem 14 následujících subjektů, z toho 10 subjektů (tučně) se zúčastnilo jak průzkumu mobility subjektů,
tak i průzkumu mobility zaměstnanců:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEE Logistics
FOXCONN CZ
EAST BOHEMIAN AIRPORT
ČD Cargo
Nedcon Bohemia
HROCHOSTROJ
Pardubický pivovar
DSK 2010
Albert Česká republika (Palackého třída)
Univerzita Pardubice
Magistrát města Pardubic
Globus ČR
PackWay
OC Grand

K dispozici byl i prostor pro vyjádření se k současnému i budoucímu stavu pardubické dopravy.
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Obrázek 13: ukázka části on-line dotazníku z průzkumu mobility

3.1.2

Mobilita subjektů

Mobilita subjektů byla stěžejní částí průzkumu, otázky směřovaly ke zjištění jejich orientační atraktivity, včetně
potenciálního ovlivňování dělby přepravní práce (dostupnost parkoviště je jedním z motivačních prvků).
POČET

KAPACITA PARKOVIŠTĚ

firmy

zaměstnanců
(provozovny)

auta zaměstnanců

kola zaměstnanců

CEE Logistics

78

40

20

FOXCONN CZ

2500

850

540
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0

EAST BOHEMIAN AIRPORT
ČD Cargo

60

10

20

Nedcon Bohemia

220

90

40

HROCHOSTROJ

12

20

15

Pardubický pivovar

62

22

20

DSK 2010

45

40

obchody

zaměstnanců
(provozovny)

návštěvníků
(běžný prac.
den)

auta zaměstnanců a návštěvníků

kola zaměstnanců a návštěvníků

Albert ČR (Palackého tř.)

70

2700

1000

40

univerzita

zaměstnanců

studentů
(prezenční
studium)

auta zaměstnanců a studentů

kola zaměstnanců a studentů

33

DALŠÍ OVLIVŇĚNÍ MOBILITY

poskytování služebních vozidel
poskytování služebních vozidel, poskytování autobusové
dopravy, podpora využívání
cyklistické dopravy
poskytování služebních vozidel
podpora využívání cyklistické
dopravy
podpora vyšší obsazenosti vozidel
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Univerzita Pardubice

789

5412

podpora využívání MHD

kampus Polabiny

600

400

nám. Čs. legií

31

80

TP Doubravice

31

40

Průmyslová

47

15

Tabulka 9: základní údaje o atraktivitě, potenciální produkci a dělbě přepravní práce

Další část analýzy byly zaměřená na produkci dopravy, zejména nákladní, v průběhu běžného pracovního dne a na
vozový park subjektů, včetně podrobnějšího dělení dle emisní třídy EURO.
PRODUKCE DOPRAVY [voz./běžný prac. den]

firmy

osobní

nákladní do
3,5t (dodávky)

nákladní od
3,5t do 10t

1,5

CEE Logistics

kamiony (náv. a
přív. soupravy)

vlaky / vagony

25
305

FOXCONN CZ
EAST BOHEMIAN AIRPORT
ČD Cargo

1

Nedcon Bohemia

7

HROCHOSTROJ

2,5

13,5
1,5

Pardubický pivovar

1
1,5

DSK 2010
obchody
Albert ČR (Palackého tř.)

0,25

2000

Tabulka 10: přibližná produkce dopravy během běžného pracovního dne
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VOZOVÝ PARK

osobn
í

firmy

>>EUR
O 1-3

>>EUR
O 4-6

CEE Logistics
FOXCONN
CZ
EAST BOHEMIAN
AIRPORT
ČD Cargo
Nedcon
Bohemia
HROCHOSTRO
J
Pardubický pivovar
DSK 2010
univerzita
Univerzita
Pardubice

nákladní
do
3,5t
(dodávky
)

>>EUR
O 1-3

1

>>EUR
O 4-6

kamináony
kladn (náv.
í od
a
3,5t
přív.
do
sou10t pravy
)

1

8

>>EUR
O 1-3

25

1

>>EUR
O 4-6

vlak
y/
vagony

>>EUR
O 1-3

>>EUR
O 4-6

12 /
40

11

1

25

1

1

1

1

2

7

7

4

10

10

3

3

35

5

30

Tabulka 11: vozový park včetně orientačního rozdělení do emisních tříd EURO

Poslední část průzkumu mobility subjektů směřovala zejména k zodpovězení následujících otázek:
„Setkává se vaše provozovna / firma v Pardubicích s dopravně provozními problémy? Pokud ano, s jakými?“

•
•

•
•
•

CEE Logistics
o problémy na křižovatce u provozovny Doubravice – soustavné problémy s výjezdem vozidel a
chybějící přechod pro chodce / cyklisty
FOXCONN CZ
o obtížný průjezd kamionové i individuální osobní dopravy přes město (ze všech směrů) k areálu
společnosti Foxconn
o očekávané komplikace v souvislosti s rekonstrukcí nadjezdu u nemocnice (ul. Kyjevská)
EAST BOHEMIAN AIRPORT
o chybějící kruhový objezd na příjezdu do areálu letiště
Nedcon Bohemia
o zablokovaná parkovací místa okolními firmami
o absence chodníku v ul. Holandská pro zaměstnance přijíždějící hromadnou dopravou
HROCHOSTROJ
o nedostatek parkovacích míst

„Plánuje vaše provozovna / firma nějaké (dopravně) rozvojové záměry na území města Pardubic? Pokud ano, jaké?“

•
•

FOXCONN CZ
o ano
EAST BOHEMIAN AIRPORT
o výstavba nového parkoviště
o výstavba cargo haly
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HROCHOSTROJ
o ano

„Jaké jsou hlavní směry a komunikační tahy využívané vaší nákladní dopravou?“

•
•

•
•

3.1.3

CEE Logistics
o Hradubická, výjezdní komunikace z Pardubic směr Holice, Sezemice, Přelouč, Chrudim, Hradec
Králové
FOXCONN CZ
o dálková doprava – I/37 Hradec Králové (resp. D11), I/36 Holice (napojení na I/35 na Moravu),
I/322 Dašice (napojení na I/35 na Moravu)
o místní napojení – Průmyslová ulice (I/355) směr Černá za Bory, Dašická /Staročernská (I/322 v
úseku z centra Pardubic po MÚK Černá za Bory)
EAST BOHEMIAN AIRPORT
o vnitropodniková doprava-po areálu letiště
Nedcon Bohemia
o směr dálnice D11, směr Česká Třebová

Mobilita zaměstnanců

Průzkumu mobility zaměstnanců se zúčastnilo 395 respondentů. Úvodem se průzkum zabýval využíváním
dopravního prostředku pro pravidelnou cestu do zaměstnání, s rozdělením na kratší a delší část cesty tak, aby byl
jednoznačně separován dominantní způsob dopravy. Rozdělením na delší a kratší část cesty byla snaha oddělit při
průzkumu krátké cesty chůzí (např. k autu na parkoviště) a jednoznačně tak identifikovat hlavní dopravní prostředek.
Dominujícím přepravním prostředkem pro delší část pravidelné cesty do zaměstnání je individuální automobilová
doprava (řidič včetně spolujezdce), která tvoří bezmála polovinou dělby přepravní práce. Druhým dopravním
prostředkem je pak cyklistická doprava s téměř čtvrtinovým zastoupením a následně MHD se 17 %. Vlak, linkový
autobus a pěší doprava tvoří dohromady 12 % dělby přepravní práce.
Kratším cestám podle očekávání dominuje pěší doprava, která tvoří 38 % dělby přepravní práce. Je potřeba však
zmínit, že se jedná zejména o kombinaci s ostatními dopravními prostředky (pěší cesta do zaměstnání ze zastávky,
z parkoviště apod.). Poněkud překvapivým údajem je podíl IAD na dělbě přepravní práce pro kratší (příp. srovnatelnou
vzdálenost) v objemu 29 %. Cyklistická doprava si zachovává stále cca pětinový podíl na dělbě přepravní práce.
„Zaškrtněte druh dopravy (nebo kombinaci) který nejčastěji používáte při cestě do zaměstnání (v případě srovnatelné
vzdálenosti zaškrtněte všechny odpovídající).“
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Průzkum mobility - rozdělení
dopravních prostředků dle využití
pro cestu do práce (delší část cesty)
3%

Průzkum mobility - rozdělení
dopravních prostředků dle využití
pro cestu do práce (kratší část cesty)

2%

1% 2%
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Graf 6: rozdělení dopravních prostředků dle využití pro pravidelnou cestu do práce (vlevo delší a vpravo kratší část cesty)

Průzkum mobility zkoumal i to proč pro svou pravidelnou cestu do zaměstnání respondenti nevyužívají vybrané
dopravní prostředky, volit bylo možné ze souboru předem definovaných důvodů.
Výsledkem vyhodnocení je následující tabulka a graf, který je společně s výsledky Problémové mapy vhodným
doplňkem k tvorbě výhledových scénářů. Podotýkáme, že docházelo i k odlišnému pojetí některých důvodů
k „nevyužití“ daného dopravního prostředku (např. pěší a cyklistická doprava byla některými respondenty zvolena i
v případě, že není vyhovující „časová poloha/četnost spojů), při analýze následujících závěrů je proto potřeba brát
toto v potaz.

37

ParduPlán

Příloha C – Participace

Obecně
•
•

nejdůležitějším faktorem při volbě dopravního prostředku je „cestovní doba“, která se stala důvodem pro
nevyužití některého z dopravních prostředků až ve 28 % případů
faktor „pohodlí“ má při volbě dopravních prostředků druhou pozici, se zastoupením cca 15 %. Lze
předpokládat, že kongesce v době dopravních špiček, které ovlivňují zejména IAD, MHD a linkové autobusy,
respondenti spíše přečkají v pohodlí automobilu

VHD
•
•
•

MHD při volbě dopravního prostředku čelí největšímu odporu, z různých důvodů ji nechtějí respondenti
využívat až ve 28 % případů
za největší problémem VHD lze považovat soubor faktorů související s kvalitou obsluhy. V případě MHD tvoří
důvody „cestovní doba“, „časová poloha/počet spojů“ a „spolehlivost (návaznost, zpoždění)“ cca 60 % podíl
důvodů k jejímu nevyužití. Obdobně je tomu i v případě linkových autobusů a železniční osobní dopravy.
nejmenším problémem VHD je cena za přepravu

IAD
•
•

v případě využití automobilu je při volbě trasy přihlíženo spíše na vzdálenost (cena paliva) než na kratší
cestovní dobu, a to v poměru cca 2:1
možnost zaparkovat automobil (18 %) hraje při cestě do zaměstnání větší roli než cestovní doba (14 %)
avšak menší roli než cena paliva (31 %)

Cyklistická doprava
•

cestovní doba a pohodlí jsou v případě cyklistické dopravy vnímány téměř rovnocenně. Lze předpokládat, že
nastupující elektromobilita bude hrát v případě cyklistické dopravy významnou roli

„Zaškrtněte důvody, proč NEVYUŽÍVÁTE pro svou pravidelnou cestu do zaměstnání uvedený druh dopravy.“
auto, moto MHD autobus (linkový) vlak kolo, koloběžka pěšky
cena paliva, jízdenky
58
33
18
14
0
0
vzdálenost na zastávku, stanici
7
54
54
63
8
19
cestovní doba
26
149
91
71
86
160
časová poloha/počet spojů
7
116
85
63
14
15
pohodlí
12
81
54
38
76
64
spolehlivost (návaznost, zpoždění)
3
85
58
49
2
3
absence (bezpečného) parkování
34
1
2
2
8
1
nevlastním kolo, auto, ŘP
36
0
0
0
26
0
zdravotní důvody
1
13
7
3
6
13
absence (bezpečného) spojení
0
51
72
78
15
11
8,7 %
27,6 %
20,8 %
18,0 %
11,4 %
13,5 %

Tabulka 12: důvody proč nejsou pro pravidelnou cestu do zaměstnání využívány uvedené dopravní prostředky
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počet potvrzení

Průzkum mobility - rozložení důvodů proč nejsou pro pravidelnou cestu do
zaměstnání využívány uvedené dopravní prostředky
180
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MHD
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kolo, koloběžka

pěšky

Graf 7: rozložení důvodů proč nejsou pro pravidelnou cestu do zaměstnání využívány uvedené dopravní prostředky

Dalším ze zjišťovaných parametrů mobility zaměstnanců byla průměrná cestovní doba do zaměstnání, kdy
respondenti odpovídali následovně.
„Jaká je vaše celková dobu přesunu z domova do zaměstnání (v jednom směru), tzv. "ode dveří ke dveřím"?“

Průzkum mobility - rozložení
cestovní doby do zaměstnání (ode
dveří ke dveřím)

7% 3%
27%
16%

do 15 minut
15 - 30 minut
30 - 45 minut
45 - 60 minut
přes 60 minut

47%

Průzkum mobility - rozložení
cestovní doby do zaměstnání (ode
dveří ke dveřím)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

182

103
64
29
11
do 15
minut

15 - 30
minut

30 - 45
minut

45 - 60
minut

přes 60
minut

Graf 8: rozložení cestovní doby do zaměstnání „ode dveří ke dveřím“

Na otázku týkající se typické obsazenosti automobilu při cestě do zaměstnání odpovídali respondenti následovně.
„Pokud používáte osobní automobil, jaká je typická obsazenost vozidla?“
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Průzkum mobility - typická obsazenost vozidla

23
7%
70
23%

1 osoba
2 osoby
3 a více osob
213
70%

Dle výsledků pak pro průměrnou obsazenost jednoho vozidla vychází hodnota zhruba 1,4 osob.

3.1.4

Podněty přispěvatelů

Respondenti měli také možnost vyjádřit se ke stavu pardubické dopravy obecně. Příspěvky byly analyzovány
obdobně jako v případě Problémové mapy. Zhruba 60 % podnětů směřovalo k IAD, 22 % pak k MHD a 9 % shodně
pro pěší a cyklistickou dopravu.

Průzkum mobility - rozdělení příspěvků dle druhu dopravy

9%
9%

individuální automobilová doprava

1%

veřejná hromadná dopava
pěší doprava

22%

59%

cyklistická doprava
ostatní

Graf 9: rozdělení příspěvků dle druhu dopravy

IAD
Problematika IAD byla shrnuta v rámci témat: výkonnost, parkování, spojení a ostatní. Nejvíce příspěvků se
zabývalo obecnou výkonností pardubického komunikačního systému v době špiček, v některých případech se pak
jednalo i o konkrétní lokality. Dalším segmentem příspěvků byly požadavky na realizaci nových dopravních spojení
(obchvatové komunikace) anebo problematika statické dopravy, týkající se kapacity parkovišť typu P+R.
•

výkonnost
o omezená plynulost dopravy (obecně na území města Pardubic, zejména v době špiček)
o nízká výkonnost křiž. Palackého třída-Kpt. Bartoše (zejména nastavení signálního plánu)
o nízká výkonnost křiž. Sukova třída-Hradecká
o kongesce v ul. Teplého
o kongesce v ul. Poděbradská
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parkování
o absence kapacitního P+R v okolí centra města (za přijatelnou cenu)
o absence kapacitního P+R při vlak. stanici Pardubice hl. nádraží (za přijatelnou cenu)
o nedostatek parkovací kapacity ve zpoplatněné zóně (včetně kontroly stání „na černo“)
o obecný nedostatek parkovacích kapacit v sídlištích
spojení
o chybějící obchvaty
o více komunikací k překonání bariér (zejména železnice)
ostatní
o nekoordinované uzavírky
o problematické napojení průmyslových zón na nadřazenou dopravní síť (zejména v době konce
odpolední směny)

Nízká výkonnost dopravního systému byla z pohledu IAD často spojována s absencí obchvatových komunikací.
Výjimkou nebyly ani příspěvky týkající se situací se zvýšenou agresivitou řidičů v křižovatkách, které nastávají
zejména v době konce odpolední směny v průmyslových zónách. Uživatelé IAD v kontextu nízké kapacity
parkovacích stání v centru města připouští i možnost využití záchytných parkovišť, ale s podmínkou přijatelného
zpoplatnění a docházkové vzdálenosti. V době průzkumu mobility bylo realizováno několik uzavírek na silniční síti,
což dokládá i zvýšené množství příspěvků zpochybňujících jejich vzájemnou koordinaci. V neposlední řadě mezi
některými přispěvateli panoval názor, že v rámci řízení křižovatek pomocí SSZ není dostatečně využíváno
vyklizovacích šipek, které by mohly alespoň částečně zvýšit výkonnost.
VHD
Problematika VHD byla zaměřená zejména na MHD a byla shrnuta v rámci témat: zdržení, obslužnost, návaznost,
kapacita a ostatní. Nejvíce příspěvků se týkalo zdržení spojů MHD a dále četnosti obsluhy průmyslových zón.
Zmíněno bylo i trasování linek napříč Pardubicemi nebo intenzita a trasování obsluhy ve večerních hodinách.
Posledním výrazným segmentem byla problematika návaznosti jednotlivých spojů MHD.
•
•

•

•
•

zdržení
o zdržení spojů MHD v kongescích
o absence preference MHD
obslužnost
o nízká četnost obsluhy průmyslových zón MHD (včetně víkendů)
o lepší/přímé spojení MHD mezi většími sídelními celky
o častější obsluha okolních obcí prostřednictvím MHD
o kvalitnější noční obsluha MHD
o efektivnější trasování MHD (včetně snížení průjezdů přes Masarykovo náměstí)
návaznost
o zlepšení návaznosti spojů MHD
o lepší časové proložení spojů MHD
o méně přestupů
kapacita
o nízká kapacita spojů MHD v době špiček (zejména ranní)
ostatní
o vyšší cena MHD

Ačkoli se vyskytlo určité množství příspěvků, které kvalitu MHD se všemi parametry považují za vyhovující,
jednoznačně největším problémem je podle ostatních přispěvatelů zdržení spojů MHD v rámci kongescí. Přispěvatelé
jsou si vědomi, že s touto problematikou jsou pak úzce spjaty i nefunkční návaznosti na další spoje (případně jiné
subsystémy VHD), kapacitně nedostačující spoje (zejména v ranní špičce, kdy jsou obsazeny cestujícími čekající na
spoje následující) nebo souběh linek způsobený zdržením některého ze spojů. V obecnější rovině se přispěvatelé
zabývali i myšlenkou přesunu z IAD na MHD, a to v takových případech, kdy bude na komunikační síti zavedena
účinná preference MHD anebo bude přistoupeno k častější obsluze průmyslových zón (zejména z pohledu časově
atraktivnější polohy spojů).
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Cyklistická doprava
Problematika cyklistické dopravy byla shrnuta v rámci témat: návaznost, průjezdnost a ostatní. Příspěvky
k cyklistické dopravě byly spíše hodnotícího charakteru, ve smyslu její použitelnosti a konkurenceschopnosti vůči
IAD a MHD. V případě konkrétní problematiky pak dominovaly příspěvky zabývající se zejména uceleností cyklistické
sítě.
•
•
•

návaznost
o návaznost cyklostezek (včetně chybějících cyklistických přejezdů)
průjezdnost
o ul. Dašická (včetně opravy povrchu chodníku)
ostatní
o kurz sebeovládání cyklistů
o zastaralé znační cyklostezek

Účastníci cyklistické dopravy považují kolo za nejlepší dopravní prostředek pro pohyb po Pardubicích a více či méně
považují stav cyklistické infrastruktury za uspokojivý. Její význam v rámci mobility města Pardubic ale považují za
podhodnocený s velkým potenciálem k dalšímu rozvoji. Problém cyklistické dopravy je podle přispěvatelů spatřován
v možnostech využití během zimního období a nepříznivého počasí, kdy jako alternativu nevidí přesun na MHD ale
na IAD. V případě chybějících návazností cyklostezek jsou využívány spíše komunikace pro pěší, v takových situacích
pak podle příspěvků chybí ohleduplnost vůči pěší dopravě, jako přechodné řešení je považováno povolení vjezdu na
komunikaci pro pěší (platí i pro úseky, kde v hlavním dopravním prostoru chybí opatření pro bezpečnější pohyb
cyklistů).
Pěší doprava
Příspěvky v rámci pěší dopravy měly minimální zastoupení, z konkrétních problémů lze zmínit pouze nevyhovující
stav povrchu pěší komunikace v ulici Dašická, nebo absenci návaznosti pěší infrastruktury na průmyslové zóny
(včetně přístupu od zastávek MHD a železniční osobní dopravy).
Ostatní
Ostatní příspěvky (se spíše sporadickým výskytem), které nebylo možné zařadit v rámci témat výše, jsou obsahem
následujících odrážek.











zklidnění centra města
osvěta pohybu Pardubicemi prostřednictvím udržitelné dopravy
povolování developerských záměrů pouze s podmínkou zajištění dostatečné (i výhledové) parkovací kapacity
častější kontrola dodržování pravidel
lepší dosažitelnost nemocnice
zvýhodnění obyvatel nevyužívajících IAD
ulice Labská se stává novou objízdnou trasou
častější obnova vodorovného dopravního značení
diskutabilní využití P+R v kasárnách T. G. Masaryka
zpoplatnění veškerého parkování v uličním prostoru
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