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pouze motoristé. V případě nehod
motoristů jsou ve čtyřech z pěti
případů policií označeni za viníka.

Jak je na tom pardubická
doprava? Co nejvíce trápí občany
a kde vidí slabá místa odborníci?
Těmito a spoustou dalších otázek
se zabývala analytická část
ParduPlánu.
Široká
veřejnost
z
pohledu
automobilové dopravy vnímá nejpalčivěji
zácpy, z pohledu pěší dopravy to je nízký
pocit bezpečí při přecházení komunikací,
cyklisty nejvíce trápí pocit bezpečí při
souběžné jízdě s automobily a cestující
MHD nejčastěji zmiňují zdržení spojů.
„Dopravní zácpy jsou jedním z
negativních důsledků dopravy. Je
to jev, kterým v dopravní špičce trpí
všechna střední a velká města. Úkolem
by mělo být maximálně zefektivnit
počet přepravovaných osob v celém
dopravním systému, ideálně bez dalšího
záboru zeleně.

Ale to už bychom předbíhali
do návrhové části ParduPlánu,“
sdělila Michaela Ledvinová z Univerzity
Pardubice.
Jak jsou na tom cyklisté a lidé,
co chodí pěšky z pohledu „tvrdých
dat“?
Na území města Pardubic je k
dispozici celkem 151 km cyklistických
tras, z toho téměř 40 % je společných
s chodci, což vzhledem k poměrně
vysokým intenzitám cyklistů není
vždy bezpečné. Z pohledu odborné
veřejnosti jsou právě bezpečnost a
ucelenost cyklistických i pěších tras
vnímány jako největší nedostatky.
Problematické jsou zejména mosty
přes Labe a Chrudimku, kde se v úzkých
místech potkávají vysoké intenzity
cyklistů a chodců. Zároveň jsou to
např. ulice Jana Palacha, 17. listopadu,

Labská a Anenská. Na základní dopravní
síti bylo identifikováno téměř 300
přechodů pro chodce, z nichž necelých
10 % je z hlediska délky, intenzity a
rozhledových poměrů nevyhovujících.
Tyto a další nedostatky by
měly být odstraňovány prioritně,
jelikož právě pěší a cyklistická,
společně s veřejnou dopravou, jsou
pro město tím nejvíce efektivním
způsobem pohybu lidí po městě.
Co víme o veřejné hromadné
dopravě?
Veřejná hromadná doprava byla
analyzována z pohledu MHD, veřejných
linkových autobusů a železnice.
Ve vztahu k MHD je zajímavé číslo
23 664, což je počet cestujících za
den na Masarykově náměstí, jakožto
nejvytíženějším místě. O něco málo
větší počet cestujících je odbaven vlaky

na hlavním nádraží (více než 24 tisíc lidí
za den). Pro srovnání, přes náměstí
projede za den necelých 12 tisíc vozidel
s tím, že dle průzkumů sedí v každém z
nich přibližně 1,3 osob.

V běžný pracovní den se pomocí MHD přepraví celkově téměř 73 tisíc osob.
Jak je na tom město z pohledu
automobilů?
Během dne vjede do města okolo
66,5 tisíc vozidel, z čeho je 25,6
% tranzitujících. Pokud pomineme
průtah silnice I/37 (HK-CHR) je tranzit
městem 21,6 % . Tento objem lze do
jisté míry odvést například pomocí
obchvatů města.

následkem na životě nebo zdraví
za období let 2015-2020. Více
než 40 % nehod při střetnutí
chodců s automobilem se stane na
přechodech pro chodce. Z celkového
počtu nehod jsou chodci u 18 % z
nich, cyklisté v 28 % případů a v 54
% případů jsou u dopravní nehody

„Právě nízká obsazenost a velký
nárok na veřejný prostor dělá z
automobilové
dopravy
poměrně
neefektivní způsob dopravy ve městě,“
dodal Martin Slezák z Dopravního
podniku města Pardubic.
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Způsob dopravy lidí po městě.

Účast u nehod s automobilem.

Jak
samotná
analýza
v
Pardubicích probíhala?
V rámci analýzy ParduPlánu se
zapojilo přes 860 přispěvatelů z řad
široké veřejnosti, prostřednictvím
workshopů přes 40 odborníků na
různé problémy dopravy, dalších
téměř 400 zaměstnanců vyplnilo
průzkum mobility a svoje data
týkající se dopravy poskytlo přes
25 firem od velkých zaměstnavatelů
v regionu až po malé dopravce.
Tato data byla doplněna řadou
dalších
dopravních
průzkumů
a analýzou dat, které již mělo město
k dispozici.
„Cílem bylo získat ucelenou
představu o dopravě ze všech úhlů
jejího fungování. V souvislosti s
pandemií, která se dopravy dotkla
naprosto zásadně, muselo dojít
k úpravě připravených postupů a
vycházet z dat které ještě nebyly
situací ovlivněny. Toto si vyžádalo
prodloužení zpracování analytické
části, která nakonec trvala celkem
14 měsíců. Přes komplikovanou
situaci se nám ale povedlo
shromáždit dostatek kvalitních dat,
na kterých můžeme začít stavět
návrhovou část plánu. Změny oproti
původnímu postupu jsme pro jistotu
konzultovali i s ministerstvem
dopravy,“ uvedl náměstek primátora
města Pardubic Petr Kvaš, který má
dopravu v gesci.

Co všechno jsme se tedy v rámci
analýzy dozvěděli?
„Dat jsme nashromáždili opravdu
velké množství. Jejich popis je ve
„zkrácené verzi“ na 264 stran +
dalších asi 20 příloh. Pro základní
představu uvádíme jen některé z
nich. Pokud budete mít zájem o
další informace, budeme rádi, když
navštívíte web www.parduplan.
cz, kde jsou kompletní data k
nahlédnutí,“ shrnul Martin Kříbala,
manažer projektu ParduPlán.
Co je teď před námi?
Nyní probíhají práce na návrhové
části. Posuzují se různé varianty
vývoje
pardubické
dopravy
s
výhledem do roku 2035 a tvoří se
vize. Výstupem celého projektu bude
zásobník opatření složený ze všech
nashromážděných projektů. Ty budou
seřazeny tak, aby byly prioritně
realizovány ty projekty, které povedou
k naplňování vize.
Co dodat na závěr?
V neposlední řadě bychom chtěli
moc poděkovat široké veřejnosti,
která se do projektu formou vyplnění
problémové mapy zapojila. Upřímně
můžeme říct, že ve srovnání s obdobně
velkými městy se povedlo zapojit
nadprůměrný počet lidí.
„Nejpozději začátkem příštího roku
vás již budeme moci informovat o
výstupech celého projektu a pokusíme
se Vám je co nejvíce přiblížit,“ uvádí
závěrem Martin Ptáček z odboru
hlavního architekta magisrrátu.

Jak velký podíl mají právě
automobily
na
dopravě
ve
městě Pardubice a jak je na tom
parkování?
Jedním ze základních ukazatelů
je dopravní chování obyvatel. Zde
vycházíme z průzkumu z roku 2018.
Jak je na tom město z pohledu
bezpečnosti v dopravě?
Byly
rovněž
analyzovány
statistiky dopravních nehod s

Výřezy z problémové mapy bodových a liniových problémů z pohledu širokvé veřejnosti. Barevně jou rozděleny podle druhu dopravy (zelená - pěší,
fialová - cyklistická, modrá - hromadná doprava, oranžová - individuální automobilová doprava). Není vyjímkou, že v jednom místě jsou spatřovány problémy
z pohledu různých uživatelů. Jejichž řešení však často může znamenat protichůdné zásahy.
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Informace v listopadovém zpravodaji jsou aktuální k 1. 11. 2021.

Lokalizace dopravních nehod s následky na životě nebo zdraví (lehké + těžké +
smrtelné zranění) období 1/2015 - 12/2020
Zdroj: PČR, výřez
Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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