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1. VYHODNOCENÍ PRVNÍHO ODBORNÉHO WORKSHOPU 

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 sáleA 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 1: oficiální zahájení workshopu (vlevo) a následná prezentace zpracovatele (vpravo) 

1.1 PRVNÍ BLOK – IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ, POTENCIÁLŮ A JEJICH HODNOCENÍ 
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 2: diskuze u stolu 1 (vlevo) a stolu 2 (vpravo) 

 
Obrázek 3: 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 
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• preferovat ostrůvky v místech pro přecházení (záleží na konkrétním místě a typu komunikace) 
• 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 
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Cyklo infrastruktura (2 b): 

• 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 
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• nedostatečná kvalita veřejného prostoru ve vztahu k vnitroblokům a parkování 

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 

1.2 DRUHÝ BLOK – TVORBA MYŠLENKOVÉ MAPY A JEJÍ PREZENTACE 
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: 
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• AProč problém vzniká? 
• AKde se problém projevuje? 
• AJaké jsou dopady problému? 
• AJaké 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 4: 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 

 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 

Kde se vyskytuje: Jaké jsou potenciály: 

 Hlavně u dojíždějících z okolí 
 Dukla -> nádraží 
 Polabiny-hotel –> časová dostupnost, 

nekoordinovanost 
 Vazba nádraží-Rosice-Polabiny 
 Na Spravedlnosti 
 Na Labišti 

 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 
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 Stavební úpravy zastávek a doplňující 
infrastruktury 

 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 

 

 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…)  

Kde se vyskytuje: Jaké jsou potenciály: 

 Chybějící lávky (Poseidon, Špice, přednádraží) - 
prodloužení cest 

 Smysluplné budování infrastruktury 
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 Češkova (bezpečnost), Milheimova (nevhodně 
zvolené opatření) 

 17. listopadu, J. Palacha, Chrudimská (chybějící 
cyklopruhy) 

 Rosice -> Polabiny 
 Centrum a sídliště (živelné parkování) 
 Dašická (stezka pro cyklisty a chodce) 
 Nová zástavba, resp. satelity (jsou obecnou 

bariérou) 

 Nové cykloobousměrky, ochranné pruhy, 
cyklostojany, chodníky, lávky, stezky (zejm. do 
okolních obcí) 

 Revize stávajících opatření, resp. jejich 
opodstatněnost 

 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…) 

 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 

Kde se vyskytuje: Jaké jsou potenciály: 

 viz. mapa 
 zejména centrum města, sídliště, nemocnice, 

nádraží 

 Absolutní kontrola nad parkováním 
 Spokojenost, dostupnost parkování rezidenty 

i návštěvníky 
 Zvýšení konkurenceschopnosti jiných druhů 

dopravy 
 Zlepšení dopravního chování 
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 Možnost vytvoření fondu pro rozvoj systému 
dopravy v klidu a podpory udržitelných druhů 
dopravy 

 Snížení dynamické dopravy 
 Sdílená vozidla 
 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 5: 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, 
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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 

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 

 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 

Kde se vyskytuje: 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. 
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1.3 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. 

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 
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• Česká parkovací asociace 
• PRODIN 
• Statutární město Pardubice  
• Hradce Králové 
• MO Pardubice IV 
• 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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