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Analytická část, SWOT 
analýzy, strategické 

dokumenty a výchozí 
podklady

Návrh vize mobility, 
strategických a 

specifických cílů

1. fáze úprav: Pracovní 
skupina

2. fáze úprav: Workshop s 
odbornou veřejností

3. fáze úprav: Řídící 
skupina

Finální vize, strategické a 
specifické cíle

Návrh indikátorů 
výkonnosti

Pracovní skupina

Finální indikátory 
výkonnosti

Návrh výhledových 
scénářů mobility (Aktivní, 
Trend) a opatření (Akční 

plán a dlouhodobá)

Pracovní skupina
Finální výhledové scénáře 
mobility (aktivní, trend) a 

opatření
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Vize mobility Strategický cíl Problémové oblasti analýzy Strategický plán Specifický cíl 

Obyvatelé a návštěv-

níci města Pardubice 

se pohybují v kvalit-

ním veřejném pro-

storu a udržitelné 

formy dopravy domi-

nují v dělbě přepravní 

práce, což se odráží i 

v úrovni životního 

prostředí. Pardubická 

doprava je v roce 

2035 bezpečná a je 

aktivně řízena a or-

ganizována moder-

ními systémy. 

Mobilita a bezpeč-

nost pro všechny 

Závažná situace s nehodovostí, vážné následky 

v případě chodců a cyklistů 

2.4 Propojit vybrané části města s cílem lepší do-

pravní prostupnosti, bezpečnosti a bezbariéro-

vosti 

A) Snížení množství bariér a zvýšení prostupnosti pro 
udržitelné druhy dopravy a IZS 

B) Zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení závažnosti 
následků dopravních nehod 

C) Dopravní zklidnění města 

Nedostatečná segregace cyklistické dopravy, 

rizikový společný provoz chodců a cyklistů 

Bariéry v podobě silničních komunikací 

Nehomogenita a nekonzistence dopravního 

zklidnění 

Vysoké intenzity dopravy a nízké zklidnění cen-

ných území 

Bariérové zastávky VHD 

Chybějící koncepce bezbariérové dopravy 

Udržitelná dělba 

přepravní práce 

Nízká kvalita nebo absence přestupních vazeb 

na dopravní terminály 

2.2 Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a 

zvýšit podíl ekologické MHD na městské mobilitě 

při zachování její dostupnosti a minimalizaci eko-

nomické náročnosti 

 

2.5 Podporovat rozvoj nemotorové dopravy a 

bezemisní dopravy 

 

2.7 Využívat potenciálu vodní a letecké dopravy 

a podporovat rozvoj letiště pro rozvoj celého re-

gionu 

D) Zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy na 
dělbě přepravní práce 

E) Zvýšení multimodality, integrace a kvality VHD 

F) Snížení prostorových nároků dopravy 

G) Optimalizace zásobování města 

Nízký podíl udržitelných druhů dopravy na 

dělbě přepravní práce 

Chybějící jednotná integrace submodů VHD 

Snížená rychlost MHD v dopravním proudu 

Chybějící nebo málo funkční P+R, chybějící 

koncepce dopravy v klidu 

Nedostatečná kapacita, vybavení, doplňující in-

frastruktura a zázemí vodní dopravy 

Efektivní a hospo-

dárné využívání 

zdrojů 

Nedovolené odstavování vozidel na komunika-

cích a v křižovatkách 

2.1 Zkvalitnit dopravní plánování 

 

2.3 Vybudovat systém inteligentního řízení do-

pravy ve městě 

 

2.6 Regulovat dopravu v klidu 

 

4.4 Prosazovat zájmy města u státních a dalších 

institucí, aktivizace podnikatelské veřejnosti 

 

H) Zvýšení efektivity plánování a rozvoje dopravní in-
frastruktury, mezioborové spolupráce 

I) Zvýšení využívání inovací a moderních technologií 

J) Zlepšení organizace a řízení s důrazem na prefe-
renci VHD 

Chybějící regulace a homogenizace opatření 

pro kategorie středních a těžkých nákladních 

vozidel 

Omezená podpora rezidentů v rámci ZPS 

Limitní výkonnost strategických křižovatek 

Chybějící podklady pro řešení problematiky zá-

sobování centra města nebo obytných oblastí 

Chybějící řešení parkování skupin zaměstnanec 

a dlouhodobý návštěvník 



Vize mobility Strategický cíl Problémové oblasti analýzy Strategický plán Specifický cíl 

Absence dalšího rozvoje systému organizování 

dopravy v klidu s celoměstským rozsahem 

5.1 Podporovat kroky k vytvoření partnerství s 

městem HK a v rámci aglomerace a zároveň 

přispívat k projektové spolupráci s terciární a 

soukromou sférou 

Absence řešení odstavování dodávkových vozi-

del v obytných oblastech 

Snížená kvalita projektů a efektivnosti v pří-

pravě a realizaci veřejného prostoru a udrži-

telné mobility. 

Doprava šetrná k 

veřejnému pro-

storu, lidskému 

zdraví a životnímu 

prostředí 

Vyšší podíl tranzitní dopravy v obytném území 1.3 Snižovat znečišťování ovzduší a zamezit zvy-

šování hlukové zátěže nad stanovené limity 

 

1.4 Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve 

městě 

 

1.6 Podporovat ekologickou výchovu a osvětu  

K) Zvýšení kvality veřejného prostoru, posílení nedo-
pravních funkcí veřejných prostranství 

L) Snížení dopadu VHD na životní prostředí a rozvoj 
čisté mobility 

M) Zlepšení životního prostředí a ekologické osvěty 

Závislost na fosilních palivech 

Chybějící vegetace podél komunikací, parkova-

cích ploch 

Zábory zeleně ve prospěch parkovacích ploch, 

bez vazby na hospodaření s dešťovou vodou 

Chybějící koncepce infrastruktury v lokalitách 

bydlení pro elektrovozidla 

Snížená ekologizace MHD (pokračování ob-

měny vozového parku vozidly s nízkým nega-

tivním vlivem na životní prostředí) 



 



Strategický cíl Specifické cíle Indikátory výkonnosti Bližší popis indikátoru, výchozí hodnota 
Doporučená perio-

dicita měření 

Trend indiká-

toru 

Mobilita a bezpeč-

nost pro všechny 

A) Snížení množství ba-
riér a zvýšení pro-
stupnosti pro udrži-
telné druhy dopravy 
a IZS 

 

B) Zvýšení bezpečnosti 
dopravy a snížení zá-
važnosti následků 
dopravních nehod 

 

C) Dopravní zklidnění 
města 

1. Počet vyhovujících přechodů, pře-

jezdů a míst pro přecházení 

V rámci PUMM bylo identifikováno 272 nevyhovujících přechodů/ míst pro 

přecházení. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

2. Počet bezbariérových zastávek V rámci PUMM bylo zjištěno 35 zastávek, které jsou z hlediska bezbariérovosti 

klasifikovány jako nevyhovují. Podle PDOMP není v současnosti až 116 zastá-

vek z celkového počtu 211 bezbariérových. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

3. Počet nových lávek/podchodů/pře-

mostění 

Uvažováno pouze s překonáním bariér typu řeka, železnice nebo rychlostní 

komunikace. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

4. Počet dopravních nehod V rámci PUMM bylo pro rok 2020 zjištěno 742 dopravních nehod. roční perioda ↓↓ pokles 

5. Délka zklidněných oblastí v km Za zklidněnou oblast se považuje pěší zóna, obytná zóna a zóna s dopravním 

omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 (resp. 40) km/h, k roku 2020 

bylo zjištěno 85,6 km zklidněných oblastí. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

6. Množství cyklistických tras v hlavním 

dopravním prostoru oddělených od 

IAD v km 

Oddělení cyklistů od IAD v hlavním dopravním prostoru je uvažováno ve 

formě vyhrazeného jízdního pruhu nebo pásu pro cyklisty, k roku 2020 bylo 

zjištěno 44,1 km neoddělených tras. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

7. Množství chodníků/pěších tras v při-

druženém dopravním prostoru odděle-

ných od cyklistické dopravy v km 

Oddělení cyklistů od pěší dopravy v přidruženém dopravním prostoru je uva-

žováno ve formě samostatné stezky pro cyklisty nebo dělené stezky pro cyk-

listy a chodce, k roku 2020 bylo zjištěno 63,2 km neoddělených tras. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

Udržitelná dělba 

přepravní práce 

D) Zvýšení podílu udrži-
telných druhů do-
pravy na dělbě pře-
pravní práce 

 

E) Zvýšení multimoda-
lity, integrace a kva-
lity VHD 

 

F) Snížení prostoro-
vých nároků do-
pravy 

 

G) Optimalizace záso-
bování města 

8. Počet přepravených osob v MHD V rámci PUMM bylo za rok 2020 v MHD stanoveno 11,35 mil. přepravených 

cestujících, průzkumem mezi dopravci bylo k roku 2019 zjištěno 72,9 tis. ná-

stupů/den. 

roční perioda ↑↑ nárůst 

9. Počet cyklistů na sčítaných úsecích Na 3 stálých sčítačích cyklistické dopravy (most u Matičního jezera, 17. listo-

padu, most P. Wonky), bylo za rok 2020 souhrnně zjištěno 88065 cyklistů/rok. 

roční perioda ↑↑ nárůst 

10. Počet motorových vozidel na vy-

braných křižovatkách v centru města 

V rámci PUMM byly sčítány 4 křižovatky v centru města (k8, k9, k18, k30), na 

jejichž vjezdech bylo pro rok 2020 souhrnně zjištěno 82098 motorových vozi-

del/den. 

perioda 2-3 let ↓↓ pokles 

11. Podíl udržitelných druhů dopravy 

na dělbě přepravní práce 

V rámci PUMM byla pro město Pardubice k roku 2018 zjištěna následující 

dělba přepravní práce: IAD 33 %; MHD 22 %; chůze 31 %; kolo 14 %. 

perioda 3-5 let ↑↑ nárůst 

12. Počet vozidel v systému P+R V rámci PUMM, v systému P+R Zborovské náměstí, bylo k roku 2020 zjištěno 

26 vozidel/den. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

13. Počet přepravených osob ve VHD V rámci PUMM bylo pro rok 2019 v linkové a železniční osobní dopravě stano-

veno 17,8 tis. nástupů/den. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

14. Podíl odjezdů ze zastávky MHD se 

zpožděním větším než 3 minuty 

Za rok 2019 se dle DPmP pohyboval podíl odjezdů ze zastávek se zpožděním 

větším než 3 minuty okolo hodnoty 19,65 % 

roční perioda ↓↓ pokles 



Strategický cíl Specifické cíle Indikátory výkonnosti Bližší popis indikátoru, výchozí hodnota 
Doporučená perio-

dicita měření 

Trend indiká-

toru 

15. Počet parkovacích stání ve veřej-

ném prostoru na území ZPS 

V rámci PUMM bylo dle pasportu z roku 2018 zjištěno na území ZPS 3992 

stání. 

perioda 2-3 let ↓↓ pokles 

Efektivní a hospo-

dárné využívání 

zdrojů 

H) Zvýšení efektivity plá-
nování a rozvoje do-
pravní infrastruktury, 
mezioborové spolu-
práce 
 

I) Zvýšení využívání ino-
vací a moderních 
technologií 

 

J) Zlepšení organizace a 
řízení s důrazem na 
preferenci VHD 

16. Počet lokalit s dostupností zastávky 

MHD nad 8 minut běžné chůze 

V rámci PUMM bylo pro rok 2019 zjištěno 37 lokalit (35 ulic a 2 oblasti) s do-

cházkovou vzdáleností na zastávku MHD nad 8 minut běžné chůze (izochrona 

o poloměru 400 m vzdušnou čarou). 

perioda 2-3 let ↓↓ pokles 

17. Počet křižovatek s preferenčním 

systémem pro VHD 

Preferenčním systém je uvažován ve formě aktivního signálního plánu křižova-

tek, řízených SSZ. K roku 2020 bylo zjištěno 0 křižovatek. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

18. Počet úseků s preferenčním systé-

mem pro VHD 

Preferenčním systém je uvažován ve formě vyhrazených jízdních pruhů, 

k roku 2020 bylo zjištěno 0 km. 

Perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

19. Počet inteligentních zastávek Za inteligentní zastávku se rozumí krytá zastávka, vybavená klasickým mobiliá-

řem a smart technologií (moduly dobíjecí, detekční, komunikační, zobrazovací, 

informační a dopravní), k roku 2020 bylo zjištěno 0 zastávek. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

Doprava šetrná k 

veřejnému pro-

storu, lidskému 

zdraví a životnímu 

prostředí 

K) Zvýšení kvality veřej-
ného prostoru, posí-
lení nedopravních 
funkcí veřejných pro-
stranství 

 

L) Snížení dopadu VHD 
na životní prostředí a 
rozvoj čisté mobility 

 

M) Zlepšení životního 
prostředí a ekolo-
gické osvěty 

20. Množství tranzitní dopravy ve 

voz./den v urbanizovaném území 

města 

Město Pardubice disponuje 10 zařízeními na perimetru města, které jsou 

schopny číst RZ a tím i detekovat tranzitní vozidla, stanoviště však nejsou to-

tožná se směrovým průzkumem Plánu mobility, provedeným v roce 2020 (zjiš-

těný tranzit je 17 tis. vozidel/den). Výchozí hodnotu veličiny je potřeba stano-

vit. 

perioda 2-3 let ↓↓ pokles 

21. Počet registrovaných vozidel na al-

ternativní paliva 

V rámci PUMM byl k roku 2019 pro celou ČR zjištěn následující podíl druhů 

energie u registrovaných vozidel: benzín 58,7 %; diesel 39 %; elektřina 0,1 %; 

LPG 1,8 %; CNG a další 0,4 %. Výchozí hodnotu veličiny pro město Pardubice 

je potřeba stanovit. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

22. Počet nákladních vozidel na vybra-

ných křižovatkách v centru města 

V rámci PUMM byly sčítány 4 křižovatky v centru města (k8, k9, k18, k30), na 

kterých bylo pro rok 2020 souhrnně zjištěno 6657 nákladních vozidel nad 

3,5t/den. 

perioda 2-3 let ↓↓ pokles 

23. Množství hluku a emisí ze silniční 

dopravy ve vybraných křižovatkách ve 

voz./den 

Hluk a emise je předpokládáno stanovit na základě intenzity a skladby doprav-

ního proudu křižovatky (k8, k9, k18, k30), další možností je využití akreditova-

ných laboratoří a hygienických stanic. Výchozí hodnoty hluku a emisí budou 

definovány v samostatné příloze orientačním výpočtem dle modelu dopravy. 

Perioda 2-3 let ↓↓ pokles 

24. Počet vozidel MHD na ekologický 

pohon 

K 1.1.2021 bylo v rámci PDOMP zjištěno 80 vozidel MHD s ekologickým poho-

nem (58 trolejbusů, 22 CNG autobusů). 

roční perioda ↑↑ nárůst 



Strategický cíl Specifické cíle Indikátory výkonnosti Bližší popis indikátoru, výchozí hodnota 
Doporučená perio-

dicita měření 

Trend indiká-

toru 

25. Počet akcí k podpoře udržitelné 

mobility 

Za akci pro podporu udržitelné mobility jsou považovány takové, které jsou 

zaměřeny na motivaci k využívání jiného způsobu každodenní přepravy než vy-

užitím IAD. Jedná se o novou veličinu, kterou město Pardubice v současné 

době oficiálně neeviduje, výchozí hodnotu je potřeba stanovit. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 

26. Délka obnovených a založených 

stromořadí v km 

Jedná se o novou veličinu, kterou město Pardubice v současné době oficiálně 

neeviduje, výchozí hodnotu veličiny je potřeba stanovit. 

perioda 2-3 let ↑↑ nárůst 



 

▪ 

▪ 

Systémy dopravy/Scénáře mobility Stav 2017/2018 Trend 2035 Aktivní, reálný 2035 

Individuální automobilová doprava 68,7 75,0 62,4 

Veřejná hromadná doprava   45,8 41,6 47,9 

Cyklistická doprava 29,2 27,1 35,4 

Pěší doprava 64,5 64,5 62,5 

Celkem tisíc cest/24 hodin 208,2 208,2 208,2 
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Systémy dopravy/Scénáře mobility 
Rozvojová matice, 

stav 2020  

Trend 2035 Aktivní 2035 

Automobilová doprava 228,3 250,8 211,4 

Veřejná hromadná doprava  100,5 91,2 105,1 

Cyklistická doprava 27,7 25,4 34,1 

Celkem tisíc cest/24 hodin 356,5 367,4 350,6 
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Dopravní systémy Rozsah sítě [km] Podíl ze ZÁKOS [%] 

Automobilová doprava 147,4 100 

VHD 100,4 68,1 

Cyklistická doprava 114,1 77,4 

Pěší doprava 137,9 46,8 *) 
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Číslo Název opatření 

1 Opatření dle rozpočtu města 

2 Modernizace zastávek VHD/MHD 

3 Modernizace vozového parku MHD a provozní soustavy 

4 Zlepšení obslužnosti území MHD, úpravy organizace provozu 

5 Modernizace železnice, zlepšení obslužnosti území železniční osobní dopravou 

6 Rozvoj systému integrované dopravy, podpora multimodality 
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o 

o 

o 

Kategorie/hodnocení 

Rozsah a hodnocení tras v km 

Vyhovuje Podmíněně vyhovuje Nevyhovuje Návrh / alternativa Celkem km 

 
Chodník/stezka 146,72 16,63 2,39 15,19 180,93  

Přechod/přecházení 4,85 8,56 3,19 3,8 20,4  
Společná stezka 6,18 21,85 16,03 0,87 44,93  
Dělená stezka 2,32 0,23 0 0 2,55  

Pěší/obytná zóna 2,53 2 0,18 0,48 5,19  
Komunikace (pohyb s vozidly) 0 9,53 0,04 0 9,57  

Zastávka VHD/MHD 3,62 3,25 0,91 0 7,78  
Stezka, vjezd povolen 0 2,82 0 0,85 3,67  

Celkem km 166,22 64,87 22,74 21,19 275,02  



 

Číslo Název opatření 

1 Opatření dle rozpočtu města 

2 Zpracování Generelu bezbariérové dopravy zahrnujícího řešení přístupů do objektů 

3 Dopravní zklidnění historického centra a rezidentních oblastí, rozšiřování pěších a obytných zón 



4 Rekonstrukce a doplnění přechodů pro chodce/míst pro přecházení 

5 Rekonstrukce nevyhovující infrastruktury pro pěší a doplnění nové 

6 Stavba nových lávek a přemostění 
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Funkce trasy v území Délka tras [km] Podíl tras [%] 
 

Dopravní páteřní komunikace 48,4 21,0  

Dopravní hlavní komunikace 68,5 29,7  

Doplňkové komunikace 82,3 35,6  

Rekreační, turistické trasy – vybrané 31,5 13,7  

Celková délka cyklistických tras  230,7 100,0  



Druh / kategorie trasy 
Výhled roku 2035 

Délka tras [km] Podíl tras [%] 

A – Stezky s provozem odděleným od motorové dopravy 99,0 42,9 

B – Pruhy, pásy oddělené od motorové a pěší dopravy 53,3 23,1 

C – Komunikace s rychlostí do 30 km/h, prvky zklidnění 78,4 34,0 

Celková délka cyklistických tras v km 230,7 100,0 



 

Číslo Název opatření 

1 Opatření dle rozpočtu města 

2 Aktualizace Generelu cyklistické dopravy 

3 Přestavba a harmonizace úseků se společným provozem pěších a cyklistů 

4 Rozvoj sítě cyklistických tras, napojení na dálkové trasy 

5 Stavba nových lávek a přemostění 

6 Oddělení cyklistické dopravy od silniční motorové dopravy 

7 Multimodalita, rozvoj systému B+R, bikesharing 
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Výhledové zatížení křižovatek, rok 2035 

Označení Název křižovatky 
Zatížení v tis. vozidlech za 24 hodin 

Výchozí stav Rok 2035 

k1 Pražská, silnice I/2-II/322; SSZ 32,3 30,3 

k3 Teplého-Jana Palacha-Pichlova; SSZ 28,2 28,5 

k4 Na Drážce-Dašická-Kpt. Jaroše; SSZ/okružní 36,3 29,8 

k5 Hradecká-Poděbradská; neřízená 32,6 26,7 

k8 Jahnova-Karla IV.; SSZ 28,0 22,4 

k9 Sukova třída-Hradecká-Masarykovo náměstí; SSZ 35,9 31,0 

k16 Palackého třída-Kpt. Bartoše-náměstí Jana Pernera; SSZ  23,3 19,0 

k17 Hradecká-Bělehradská-Studentská; SSZ 39,2 32,2 

k31 Poděbradská-Bohdanečská-Trnovská; okružní 28,9 27,1 

  Na Drážce-Husova-Hůrka; okružní 20,7 25,3 

  Severovýchodní obchvat I/36-Hradecká; SSZ xxxx 28,6 



● 

● 

● 

 

Číslo Název opatření 

1 Přeložka silnice I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (severovýchodní obchvat) 

2 Dopravní redukce úseků komunikací – upřednostnění vozidel VHD a IZS 

3 Přeložka silnice I/2 Dražkovice-ulice Průmyslová (jihovýchodní obchvat) 

4 Doplnění sjízdné rampy na silnici I/37 v MÚK Rosice  

5 Dopravní napojení Nemocnice Pardubického kraje a areálu Tesla 

6 Přestavba křižovatky Na Drážce-Dašická-Kpt. Jaroše     
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Číslo Název shluku opatření 

1 Tvorba celoměstské koncepce dopravy v klidu 

2 Budování nabídky záchytných parkovišť v systému P+G v rámci území ZPS 

3 Realizace, rozšíření oblastí R/A na území ZPS, vytvoření tzv. nárazníkové oblasti 

4 
Zóny zákazu stání, regulace dopravy v klidu, doplnění nabídky v lokalitách bydlení, řešení odstavování náklad-

ních vozidel do 3,5 t 

5 Revize parkování v lokalitě nemocnice Pardubice 

6 Systém K+R, podpora systému car-sharing 



7 Realizace systému P+R – kompletace inteligentního systému organizování a řízení dopravy v klidu 

 

 



 



 

 

Skupiny uživatelů Výchozí stav, odhad Výhledový rok 2035, odhad 

Obyvatel, odstavená vozidla *) 2700 2770 

Obyvatel 1300 1340 

Návštěvník – krátkodobý 600 530 

Návštěvník – dlouhodobý 400 360 

Zaměstnanec 1300 1150 

Celkem 3600 3380 



 

oblast bydlení 
poptávka 

2020 
poptávka 

2035 
nabídka 

2020 
nevyhovující stání 

2020 
výhledová bi-

lance 
dodávky 

2020 

Dubina 2329 2252 2434 352 -170 49 

Drážka 1250 1263 1344 503 -422 39 

Višňovka 1726 1690 1837 107 40 42 

Dukla 1930 1799 2156 210 147 30 

Stavařov 151 171 154 39 -56 7 

Pardubice-sever 609 570 643 43 30 15 

Polabiny 4510 4351 4793 287 155 96 

Karlovina 841 760 1013 58 195 11 

Bílé Předměstí 424 472 519 33 14 9 



Staré Město 269 283 277 25 -31 7 

Zelené Před-
městí 

825 837 899 52 10 8 

Závodu Míru 614 658 696 29 9 8 

oblasti dohro-
mady 

15478 15106 16765 1738 -79 321 
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Číslo Název opatření 

1 Opatření dle rozpočtu města 

2 Rozvoj volnočasové a rekreační vodní dopravy 

 

• 

o 

 

• 

• 
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Číslo Název opatření 

1 Opatření dle rozpočtu města 

2 Revize a rozvoj oblastí dopravního zklidnění, organizace parkování u školských zařízení 

3 Realizace projektu Inteligentní řízení dopravy, vazba na podporu MHD 

4 Revize organizace a regulace nákladní dopravy v souvislosti s doplněním komunikací ZÁKOS 

5 Realizace projektu Jednotný systém řízení parkování a efektivní využití volných parkovacích kapacit 

6 Naváděcí a informační systém města 

7 Koordinátor městské mobility 

8 Ekologická osvěta a akce na podporu využívání udržitelných forem dopravy 

9 Firemní a školní plány mobility 

10 Městské stavební standardy v oblasti MZI 

11 Podpora elektromobility 

12 Zpracování projektu Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility 
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Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 

  1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

 

 



 

 

Pozemní komunikace Doba dne LAeq,T [dB] 

Dálnice, silnice I. a II. třídy, místní komunikace I. a II. třídy 
Denní 65 

Noční 55 

Silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy a účelové komunikace 
Denní 60 

Noční 50 
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název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Opatření dle roz-
počtu města 

Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Rekonstrukce zálivů MHD; rekonstrukce zastávek: Jahnova (2x) 8 800 000 Kč  

Modernizace zastá-
vek VHD/MHD 

Účelem opatření je pokračovat v přestavbě bariérových zastávek na území Pardubic, včetně zvyšování kvality jejich 
vybavení. Při modernizacích zastávek by měla být prověřována i případná změna stavebního uspořádání směrem k 
preferenci VHD prostřednictvím stavebního uspořádání zastávky. Při modernizaci se rovněž předpokládá zavádění 
adaptačních opatření MZI a dalšího vybavení dle Městských stavebních standardů a inovací v podobě smart tech-
nologií. 

úprava nevyhovujících zastávek: 35 zastávek; vybavení zastávek smart technologiemi: 7 lokalit; vybavení za-
stávek opatřeními MZI;  

37 100 000 Kč 
podrobná lokalizace nevyhovujících zastávek je součástí kapi-
toly/přílohy Pěší dopravy; odhad ceny nezahrnuje vybavení za-
stávek opatřeními MZI 

Modernizace vozo-
vého parku MHD a 
provozní soustavy 

Pokračování modernizace vozového parku má za cíl zajistit nejen plnou bezbariérovost vozidel, ale také vybavení 
vozů prostředky ke zvýšení komfortu při cestování. Modernizace vozového parku se dále týká pohonných jednotek 
vozidel, díky kterým bude možné obsluhovat území města s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. 
Opatření rovněž uvažuje se zvýšením efektivity provozu elektrické trakce a s vybudováním dalšího nezbytného zá-
zemí. V neposlední řadě se jedná o modernizaci areálu vozovny dopravního podniku s cílem zajistit lepší údržbu a 
životnost vozidel MHD. 

modernizace vozového parku: 51 autobusů; dobíjení pro elektrobusy: Terminál Jih; modernizace systému 
napájení; modernizace trolejových armatur; modernizace areálu vozovny DPMP 

883 000 000 Kč 
odhad ceny nezahrnuje vybavení vozidel ke zvýšení komfortu 
cestování; předpoklad financování: OPD/IROP 85% ceny a 
DPMP 15% ceny 

Zlepšení obslužnosti 
území MHD, úpravy 
organizace provozu 

Urbanistický rozvoj města musí doprovázet opatření zajišťující obsluhu území MHD, jedná se o infrastrukturní roz-
voj, včetně nových zastávek a úpravy organizace provozu. Opatření přispívají k celkovému zvýšení úrovně kvality 
poskytovaných služeb s cílem nabídnout MHD širšímu spektru cestujících se specifickými podmínkami pro pře-
pravu. 

vybudování zastávek: Terminál Jih (2x); Hůrka (2x); Staré Čívice průmyslová zóna (2x); Cihelna (2x); S. K. Neu-
manna (2x); Polabiny (4x); obsluha nových oblastí – rozvoj trolejbusové trakce do ulic Svobody, Pod Bříz-
kami, S. K. Neumanna, Anenská, Karla IV., Kpt. Jaroše, Pražská, Průmyslová; Studentská (ve výstavbě), Kuně-
tická, Stromová; rozvoj MHD do oblastí Hůrka, Staré Čívice, S. K. Neumanna, ulice Lonkova, ulice K Vápence; 
sjednocení služby Senior taxi se službou DPMP 

242 200 000 Kč 
odhad ceny nezahrnuje: sjednocení služby Senior taxi se služ-
bou DPMP 

Modernizace želez-
nice, zlepšení obsluž-
nosti území ŽOD 

Opatření obsahuje probíhající modernizaci železniční stanice Pardubice hlavní nádraží a modernizaci trati Hradec 
Králové-Chrudim zdvoukolejněním úseku Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová, včetně modernizace železniční 
stanice Pardubice-Rosice nad Labem a železniční zastávky Pardubice-Semtín. Zlepšení obslužnosti území bude do-
saženo přemístěním železniční zastávky Pardubice-Opočínek blíže průmyslové zóně Staré Čívice. Uvažováno je rov-
něž s nově realizovanou železniční zastávkou Pardubice-centrum a předpokládá se také modernizace železniční 
zastávky Pardubice-Pardubičky doplněním bezbariérového přístupu. Rozvojovým záměrem je přeložka železniční 
trati 238 Pardubice-Chrudim s novou zastávkou Nemošice průmyslová zóna.  

Modernizace trati Hradec Králové – Chrudim; stavba Medlešické (Ostřešanské) spojky; vybudování zastávek: 
žst. Nemošice – průmyslová zóna; modernizace zastávek: Pardubice hl. n.; Pardubice – Semtín; Pardubice – 
Rosice nad Labem; Pardubice – Pardubičky; přesun zastávky: Pardubice-Opočínek 

11 454 800 600 Kč předpoklad financování: SŽ 100 % 

Rozvoj systému inte-
grované dopravy, 
podpora multimoda-
lity 

Cílené organizování VHD v rámci integrované dopravy a přestupních multimodálních uzlů, a to jak na území města, 
tak i regionu vychází z motivace snížení využívání IAD pro každodenní cesty, případně alespoň zkrácení těchto cest. 
Veřejná hromadná doprava, resp. systém integrované dopravy, nabízí možnosti pozitivně ovlivnit dělbu přepravní 
práce a mobilitu osob směrem k udržitelné dopravě. Potřebnost funkčního a komplexního systému je zřejmá z cel-
kového objemu pravidelné denní vnější cílové a zdrojové dopravy.  

harmonizace VYDIS a IREDO; realizace multimodálního terminálu: Terminál B, Terminál Jih, Terminál Univer-
zita; realizace přestupního uzlu: Semtín, Pardubice nad Labem, Černá za Bory, Nemošice PZ, Pardubičky 

217 700 005 Kč 

odhad ceny nezahrnuje: harmonizace VYDIS a IREDO; projekt 
Terminál Jih (obsažen v: "Realizace systému P+R – kompletace 
inteligentního systému organizování a řízení dopravy v klidu" a 
"Zlepšení obslužnosti území MHD, úpravy organizace pro-
vozu") 

název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. 
Odstraňování bariér na komunikacích; 
Osvětlení přechodů pro chodce 

750 000 Kč  

Zpracování Generelu bezbariérové do-
pravy zahrnujícího řešení přístupů do ob-
jektů 

Účelem opatření je zpracování koncepčního dokumentu, který do sjednotí městské standardy a přístupy k řešení bezbariérového pohybu všech skupin handicapovaných občanů. 
Součástí dokumentu budou hodnocení a náměty řešení přístupů do objektů a budov, případně také bezbariérová doprava na bázi senior taxi. Koncepce bude také obsahovat multio-
borová řešení s uplatněním adaptačních opatření s cílem zvýšení kvality veřejného prostranství a celkové pobytovosti v území s možným uplatnění MZI. 

koncepční dokument 1 000 000 Kč  

Dopravní zklidnění historického centra a 
rezidentních oblastí, rozšiřování pěších a 
obytných zón 

Cílem zavádění zklidněných oblastí je především zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků dopravy a přerozdělení dopravního prostoru směrem ke zvýšení kvality pobytových 
funkcí. Dopravně zklidněné oblasti by měly v co největší míře umožňovat pohyb cyklistů a dalších prostředků mikromobility. Důležitou součástí jsou pak jednotné principy a harmoni-
zace opatření dopravního zklidnění, včetně dopravního značení. 

pěší zóny: cca 0,5 km (centrum města) 5 250 000 Kč 
odhad ceny, výsledný rozsah nákladů na re-
konstrukci určí podrobnější projekty 

Rekonstrukce a doplnění přechodů pro 
chodce/míst pro přecházení 

Opatření cílí na zvýšení bezpečnosti provozu a prostupnosti území pro pěší dopravu odstraněním závad a doplnění přechodů pro chodce a míst pro přecházení na síti hlavních pěších 
tras. Vybavení přechodů a míst pro přecházení musí splňovat požadavky pro přístup všem skupinám handicapovaných občanů.  

přestavba nevyhovujících: 272 pře-
chodů/míst pro přecházení; doplnění: 
218 přechodů/míst pro přecházení 

70 800 000 Kč  

Rekonstrukce nevyhovující infrastruktury 
pro pěší a doplnění nové 

Obsahem opatření je odstranění závad a rizik na infrastruktuře pro pěší, resp. síti hlavních pěších tras, s cílem dosažení její maximálně možné bezpečnosti a bezbariérovosti. Záměrem 
je rovněž doplnění hlavních pěších tras pěší dopravy s motivací zlepšení prostupnosti území, cílem je ucelenost hlavních pěších tras pro spojení rozhodujících zdrojů a cílů cest.  

rekonstrukce nevyhovujících: 2,61 km 
pěších tras; doplnění: 17,39 km pěších 
tras 

240 000 000 Kč 
odstranění nevyhovujících úseků se společ-
ným provozem cyklistů a chodců je součástí 
opatření cyklistické dopravy 

Stavba nových lávek a přemostění Obsahem opatření je doplnění hlavních pěších tras (vč. tras cyklistické dopravy) s cílem zlepšit prostupnost území přemostěním přírodních a umělých bariér.  
stavba lávky: Poseidon (Závodu Míru); 
vedle mostu kpt. Bartoše 

70 830 000 Kč 
lávka přes železniční trať 101 je obsahem 
opatření VHD (modernizace žst. Pardubice 
hl.n.) 

název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Opatření dle rozpočtu 
města 

Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Cyklo stojany 750 000 Kč 
projekt souvisí s projektem 300 stojanů do města, realizováno cca 226 stojanů, předpoklad etapy III. 
je 74 stojanů s předpokládaným dokončením do konce roku 2022 

Aktualizace Generelu 
cyklistické dopravy 

Obsahem opatření je aktualizace Generelu cyklistické dopravy, koncepčního dokumentu, který sjednotí přístupy k jednot-
livým kategoriím cyklistické infrastruktury. Standardy řešení musí rovněž obsahovat doprovodnou cyklistickou infrastruk-
turu, včetně osvětlení. 

koncepční dokument 1 000 000 Kč  



název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Přestavba a harmoni-
zace úseků se společ-
ným provozem pěších 
a cyklistů 

Obsahem opatření je odstranění závad a rizik na společné infrastruktuře pro chodce a cyklisty s cílem dosažení maxi-
málně možné bezpečnosti pěší dopravy. 

rekonstrukce nevyhovujících společných úseků: cca 16 km tras * 53 333 333 Kč 

* odhad ceny vychází z předpokladu stavby nových úseků cyklistické infrastruktury v základních pa-
rametrech – obousměrná stezka šířky 2,5 m - v rozsahu cca 1/3 délky nevyhovující infrastruktury, v 
ostatních případech se předpokládá dopravně organizační řešení. Výslednou délku skutečně po-
třebné infrastruktury určí aktualizace Generelu cyklistické dopravy. 

Rozvoj sítě cyklistic-
kých tras, napojení na 
dálkové trasy 

Obsahově se jedná o doplnění nové infrastruktury cyklistické dopravy pro denní i rekreační využívání. Patří zde trasy v 
rozvojových urbanistických oblastech a trasy jako doprovodná infrastruktura k rozvoji silniční sítě. Společně s uvedeným 
musí probíhat doplňování cyklistických tras na stávající infrastruktuře v rámci rozvoje dopravně zklidněných oblastí for-
mou dopravně organizačních a integračních opatření, což přispěje k dalšímu zlepšení prostupnosti území a rovněž dopl-
ňování cyklistických tras v rámci budoucího rozvoje ZÁKOS. 

doplnění úseků: cca 19 km tras 95 000 000 Kč 
odhad ceny vychází z předpokladu stavby nových úseků cyklistické infrastruktury v základních para-
metrech – obousměrná stezka šířky 2,5 m 

Stavba nových lávek a 
přemostění 

Obsahem opatření je doplnění tras cyklistické dopravy společně s hlavními pěšími trasami výstavbou nových přemostění 
přírodních a umělých bariér s cílem zlepšení prostupnosti území. V případě tras, které jsou společné s hlavními pěšími 
trasami, se jedná o dělené stezky pro chodce a cyklisty, u turistických a rekreačních tras o společné stezky pro chodce a 
cyklisty. 

stavba lávky: přes slepé rameno Labe v Rosicích; mezi koupalištěm 
Cihelna a parkem Na Špici; lávka přes silnici I/37 mezi sídlištěm Du-
kla a areálem Pardubického závodiště 

58 500 000 Kč 

uvedeny jsou pouze lávky a přemostění, které nejsou součástí hlavních pěších tras; odhad ceny vy-
chází z předpokladu stavby lávky v základních parametrech – společná stezka pro chodce a cyklisty 
šířky 3 m; lávka přes železniční trať je obsahem opatření VHD (modernizace žst. Pardubice hl.n.); 
lávka Poseidon a lávka vedle kpt. Bartoše je obsahem opatření Pěší dopravy (lávky a přemostění)  

Oddělení cyklistické 
dopravy od silniční 
motorové dopravy 

Opatření obsahuje zvýšení kvality infrastruktury oddělením cyklistické dopravy od silniční motorové dopravy, což výrazně 
přispěje k její bezpečnosti. Nezbytná je harmonizace s opatřením řešící oddělení cyklistické dopravy a pěší dopravy a 
opatřením zabývajícím se vyhrazenými jízdními pruhy pro vozidla VHD, které mohou využívat také cyklisté.  

segregační opatření: cca 42 km tras * 140 000 000 Kč 

* odhad ceny vychází z předpokladu stavby nových úseků cyklistické infrastruktury v základních pa-
rametrech – obousměrná stezka šířky 2,5 m - v rozsahu cca 1/3 délky navržených úseků cyklistických 
tras pro realizaci segregačních opatření, v ostatních případech se předpokládá dopravně organizační 
řešení. Výslednou délku skutečně potřebné infrastruktury určí aktualizace Generelu cyklistické do-
pravy. 

Multimodalita, rozvoj 
systému B+R, bike-
sharing 

Cílený rozvoj systému B+R (bike & ride) podporuje zvýšený zájem o multimodalitu v rámci udržitelných druhů dopravy. 
Pro podporu vnější zdrojové dopravy je na území města rozhodujícím multimodálním uzlem prostor přednádraží želez-
niční stanice Pardubice hlavní nádraží s novou nabídkou v lokalitě Terminál Jih a Terminál Univerzita. Rozvoj systému B+R 
se předpokládá také v dalších železničních stanicích. 

realizace systému B+R: žst. Pardubice hl.n.; Terminál Jih; žst. Pardu-
bice-Rosice nad Labem; Terminál Univerzita; žst. Pardubice-Rosice 
nad Labem; žst. Pardubice-centrum; žst. Pardubice-Pardubičky; žst. 
Nemošice PZ; žst. Pardubice-svítkov; žst. Pardubice-Semtín; žst. Par-
dubice-Černá za Bory 

1 100 000 Kč  

název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Přeložka silnice I/36 Tr-
nová-Fáblovka-Dubina 
(severovýchodní obchvat) 

Doplněním ZÁKOS o přeložku silnice I/36 mimo zastavěné území dojde k odvedení části zbytné tranzitní dopravy, především nákladní, z 
urbanizovaného obytného území města. Přínosem bude snížení dopravního zatížení na území širšího centra města s možností využití 
uvolněné kapacity k upřednostnění vozidel VHD a IZS. 

severovýchodní obchvat: 4pruhová komunikace; stavba okružní křižovatky Poděbradská-I/36; přestavba na ok-
ružní křižovatku Bohdanečská-Trnovská; úprava okružní křižovatky Hůrka-Na Drážce 

1 467 000 000 Kč 
předpoklad financování: ŘSD 100 
% 

Dopravní redukce úseků 
komunikací – upřednost-
nění vozidel VHD a IZS 

Díky realizaci přeložek silnic I/2 (jihovýchodní obchvat) a I/36 (severovýchodní obchvat) dochází ke snížení dopravního zatížení na komu-
nikacích v širším území centra města. Uvolněný prostor se využívá k vyhrazeným pruhům pro vozidla VHD a IZS, případně i k provozu 
cyklistů. 

dopravní redukce úseků komunikací (na 2 jízdní pruhy): Hradecká; Sukova třída; Masarykovo náměstí; náměstí 
Republiky; S. K. Neumanna; Karla IV.; Anenská 

5 550 000 Kč délka vyhrazených úseků 3,7 km 

Přeložka silnice I/2 Draž-
kovice-ulice Průmyslová 
(jihovýchodní obchvat) 

Předmětná stavba propojuje silnici I/37 v prostoru MÚK Dražkovice s ulicí Průmyslová v oblasti Pardubičky. Hlavním přínosem jihový-
chodního obchvatu je kompletace vnějšího segmentu okruhu Pardubic. Dalším přínosem je dostupnost průmyslové oblasti Pardubičky 
mimo zastavěná území města Pardubice a napojení na nadřazenou komunikační síť v podobě průtahu silnice I/37. Součástí jihovýchod-
ního obchvatu je záměr na realizaci nového úseku I/2 Pardubičky-Sezemice obchvatem Staročernska a homogenizací silnic III/2983 a 
II/355. 

jihovýchodní obchvat: 2pruhová komunikace; úprava okružní křižovatky Chrudimská-II/324; stavba okružní kři-
žovatky Nemošická-I/36; stavba komunikace do ul. S. K. Neumanna a okružní křižovatky s I/2; stavba okružní kři-
žovatky Kyjevská-I/2; stavba okružní křižovatky Průmyslová-I/2; obchvat Staročernska: 2pruhová komunikace; 
úprava okružní křižovatky Průmyslová-K Silu; stavba okružní křižovatky Staročernsko 

1 104 587 757 Kč 

předpoklad financování: ŘSD (vy-
jma investice města na komuni-
kační propojení S. K. Neumanna a 
SV obchvatu) 

Doplnění sjízdné rampy 
na silnici I/37 v MÚK Ro-
sice 

Sjízdná rampa v MÚK Rosice zlepšuje obsluhu území a zvyšuje dostupnost a využitelnost kapacitní průtahové silnice I/37. Nahrazuje 
zhruba 700 m dlouhé připojení kolem železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem. 

sjízdná rampa: 2pruhová komunikace; úprava křižovatky Generála Svobody-Legionářská 20 000 000 Kč  

Dopravní napojení Ne-
mocnice Pardubického 
kraje a areálu Tesla 

Výstavbou nového MÚK Kyjevská (se stávající silnicí I/36 v ulici Kpt. Jaroše) dochází k výraznému zlepšení dostupnosti krajské nemocnice 
Pardubice a nově urbanizovaného prostoru bývalé Tesly v ulici Kyjevská. Prostřednictvím nové křižovatky je území dopravně napojené na 
komunikace ZÁKOS bez nutnosti projíždět širším územím centra města.  

komunikační propojení: stavba MÚK Kyjevská (kpt. Jaroše); stavba komunikace do areálu nemocnice; stavba 
průsečné křižovatky MUDr. Ducháčkové-Kyjevská (SSZ); rekonstrukce nadjezdu Kyjevská 

429 362 064 Kč  

Přestavba křižovatky Na 
Drážce-Dašická-Kpt. Ja-
roše 

Přestavba křižovatky Na Drážce-Dašická-Kpt. Jaroše je primárně zaměřena na zvýšení bezpečnosti. Křižovatka je v současnosti řízená SSZ 
a patří mezi nejvíce rizikové a nebezpečné křižovatky na území města. 

přestavba křižovatky 10 485 000 Kč 
předpoklad financování: ŘSD, 
Správa a údržba silnic PK, město 

název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Tvorba celoměstské koncepce dopravy 
v klidu 

Jedná se o dokument strategického plánování obsahující formu institucionalizace a managementu organizování a plánování dopravy v klidu 
na celém území města s rámcovým průmětem do regionu. Definuje harmonogram naplňování koncepce, finanční, technická a provozní zajiš-
tění, kontrolní mechanismy v rámci platné legislativy. Koncepce obsahuje rovněž informační systém dopravy v klidu, který je součástí řešení 
komplexního naváděcího a informačního systému dopravy města. 

koncepční dokument 1 000 000 Kč  

Budování nabídky záchytných parkovišť 
v systému P+G v rámci území ZPS 

Opatření obsahuje bilanční analýzu, realizaci nabídky a technické zajištění systému záchytných parkovišť na okraji území ZPS s cílem zabezpe-
čení poptávky uživatelské skupiny zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník. Předpokládají se kapacitní parkovací plochy nebo parkovací domy s 
využitím inteligentního parkovacího, naváděcího a informačního systému.  

parkoviště P+G: U Stadionu-nábřeží Václava Havla; Štefánikova-17. lis-
topadu; Arnošta z Pardubic; Mezi Mosty 

837 000 000 Kč 

odhad ceny neobsahuje: podíl soukr. investice v rámci 
projektu park. dům Štefánikova (předpoklad spolupráce 
města a soukromého sektoru); předpoklad financování PD 
Mezi Mosty: PPP projekt 

Realizace, rozšíření oblastí R/A na 
území ZPS, vytvoření tzv. nárazníkové 
oblasti 

Obsahem je příprava a realizace/rozšíření rezidentních oblastí/ulic na území ZPS. Ve své podstatě se jedná o revizi krátkodobého parkování v 
rámci ZPS směrem k vyšší podpoře rezidentního odstavování vozidel a současně o dopravní zklidnění těchto oblastí. S opatřením souvisí vy-
mezení kapacitních parkovacích ploch pro uživatelskou skupinu krátkodobý návštěvník s využitím inteligentního parkovacího, naváděcího a 
informačního systému, přičemž se upřednostňuje koncentrace nabídky před její fragmentací. V atraktivních lokalitách je zachován kombino-
vaný systém. 

rozhodující nabídka: odstavování na komunikacích; zbytek nabídky ve 
veřejných a soukromých parkovacích objektech: Karla IV.; Štefánikova; 
Arnošta z Pardubic; Mezi Mosty; U Stadionu; nárazníková pásma: Bílé 
předměstí, Polabiny, Zelené předměstí 

5 000 000 Kč 
odhad ceny se odvíjí od úprav organizace dopravy a po-
třebného dopravního značení 



název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Zóny zákazu stání, regulace dopravy v 
klidu, doplnění nabídky v lokalitách 
bydlení, řešení odstavování nákladních 
vozidel do 3,5 t 

Opatření obsahuje bilanční analýzu, vymezení zón zákazu stání, regulaci dopravy v klidu a doplnění nabídky, včetně technického a organizač-
ního zajištění řešení rezidentního odstavování vozidel. Předpokládá se zapojení/podpora soukromého/družstevního sektoru. Rozhodujícím 
cílem je postupná eliminace stání vozidel v rozporu s legislativou, což zajistí dopravní dostupnosti území vozidly IZS a zefektivnění poptávky 
směrem k vyššímu využívání garážových objektů. Realizace nové nabídky v podobě rezidentních parkovacích domů využívá stávající parkovací 
plochy, uplatňují se zabezpečené stávající odstavné plochy. Na okraji lokalit bydlení je řešeno odstavování lehkých nákladních vozidel do 3,5 
tuny. 

zabezpečené rezidentní parkovací domy na stávajících parkovacích 
plochách: Erno Košťála, Lidmily Malé, Na Drážce/Věry Junkové, Da-
šická, K Rozvodně, Grusova; regulace dopravy v klidu: Dubina, Drážka, 
Višňovka, Stavařov, Pardubice-Sever, Polabiny 

530 000 000 Kč odhad ceny neobsahuje: regulace dopravy v klidu 

Revize parkování v lokalitě nemocnice 
Pardubice 

Revize parkování v lokalitě nemocnice Pardubice primárně představuje doplnění nabídky parkovacích stání výstavbou parkovacího domu pro 
potřeby zaměstnanců a návštěvníků nemocnice v místě stávající parkovací plochy v ulici Kyjevská v severozápadní části areálu.  Součástí revize 
je změna organizace dopravy v klidu, resp. změna způsobu dopravního zklidnění v sousedící lokalitě rodinného bydlení. 

parkovací dům: Kyjevská; další nabídka: vyznačená stání 172 000 000 Kč 
odhad ceny neobsahuje: úprava organizace dopravy v 
klidu 

Systém K+R, podpora systému car-sha-
ring 

Budování parkovacích stání systému K+R se uplatňuje zejména v multimodálních přestupních uzlech. Systémem lze také řešit dopravní ob-
sluhu školních a zdravotnických zařízení (v souvislosti se školními plány mobility), případně i administrativních objektů. Problematiku parko-
vání a odstavování vozidel lze podpořit systémem spoluvlastnictví a sdílením osobního vozu, tzv. car-sharingem. Přestože systém sdílení osob-
ních vozidel bude ve výhledovém období pokrývat pouze velmi omezený okruh mobility, podpora ze strany města je užitečná a spočívá v po-
skytnutí oprávnění k parkovaní a odstavování vozidel nebo ve vymezení (např. bezplatných) stání v regulovaných oblastech. 

oprávnění k parkování nebo vymezení stání CarSharing: rezidentní ob-
lasti; centrum města; další atraktivní lokality; vymezení K+R v rámci lo-
kalit: žst. Pardubice hl.n.; terminál B; žst. Pardubice-Rosice nad La-
bem, Nemošice PZ 

5 000 000 Kč  

Realizace systému P+R – kompletace 
inteligentního systému organizování a 
řízení dopravy v klidu 

Jedná se o dotvoření parkovacího systému na území města pro uživatelskou skupinu zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník s vazbou  na 
VHD/MHD. Nezbytnou podmínkou je efektivní regulace ZPS, včetně navazujících oblastí a obytných lokalit, dále existence inteligentního par-
kovacího, naváděcího a informačního systému. 

parkoviště P+R: Globus Poděbradská; Terminál Jih; žst. Pardubice-Ro-
sice nad Labem; S. K. Neumanna; areál Hůrka 

474 300 000 Kč  

název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny 
po-
známka 

Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Rekreační plavba Labe 800 000 Kč  

Rozvoj volnočasové a rekreační 
vodní dopravy 

Význam veřejné osobní vodní dopravy na Labi pro volný čas a rekreaci je zcela zřejmý a předpokládá se rozšíření služeb v oblasti marketingu – volnočasové a cestovatelské „balíčky“, včetně zapojení MHD, případně IDS a 
další. Individuální rekreační a sportovní vodní doprava na Labi a Chrudimce vyžaduje podporu zázemí, resp. rozvoj tohoto zázemí. 

přístavy a přístaviště; možnost zapůjčení pla-
videl; doplňkové služby 

25 000 000 Kč 
odhad 
ceny 

název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Opatření dle rozpočtu 
města 

Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. 
Rozvoj vybraných ploch zeleně; Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova; Aktualizace pasportu komunikací a 
dopravního značení 

9 703 000 Kč  

Revize a rozvoj oblastí do-
pravního zklidnění, organi-
zace parkování u školských 
zařízení 

Motivací opatření je celkové zvýšení bezpečnosti, zejména ve vztahu k pěší a cyklistické dopravě, dále snížení negativ-
ních dopadů na kvalitu života a životního prostředí. Důležitou součástí jsou pak jednotné principy a harmonizace opat-
ření dopravního zklidnění, včetně dopravního značení. 

obytná zóna: sídliště Dukla, Jesničánky, Staré Čívice, Svítkov, Polabiny IV, Rosice, Staročernsko, Doubravice; zóna 40: 
Sukova třída; Karla IV., Anenská; Jahnova, Bubeníkova, Dašická; Sakařova; S. K. Neumanna, Pod Břízkami; Blahou-
tova, Bartoňova, Dubinská; zóna 30: Rosice; Trnová; Polabiny; Cihelna; Zelené Předměstí; Staré Město; Bílé Před-
městí; sídliště Drážka; sídliště Dubina; Studánka; Pardubičky; Černá za Bory; Staré Čívice; Popkovice; Svítkov; sídliště 
Dukla; Zelené Předměstí; Višňovka; Jesničánky Doubravice 

5 000 000 Kč 
odhad ceny, výsledný rozsah nákladů za do-
pravní značení nebo rekonstrukci určí podrob-
nější projekty 

Realizace projektu Inteli-
gentní řízení dopravy, 
vazba na podporu MHD 

Probíhající realizace projektu Systém inteligentního řízení dopravy obsahuje modernizaci světelného signalizačního zaří-
zení (SSZ) na křižovatkách v dynamickém režimu a vhodné koordinace, zřízení dopravně řídicího a informačního centra 
(dopravní ústředny), které za pomocí informací umožní optimalizovat signální plány a v reálném čase reagovat na 
vzniklé dopravní situace. Nedílnou součástí je využívání telematických systémů se zaměřením na sběr, přenos a sdílení 
dopravních informací pro optimalizační procesy řízení dopravy v reálném čase. 

systém inteligentního řízení dopravy v křižovatkách řízených SSZ; dopravní ústředna 26 700 000 Kč údržba dle rozpočtu 20,4 tis. Kč měsíčně 

Revize organizace a regu-
lace nákladní dopravy v 
souvislosti s doplněním ko-
munikací ZÁKOS 

Rozhodujícím pro řešení silniční nákladní dopravy je maximální využití potenciálu doplněných komunikačních staveb v 
rámci ZÁKOS, s cílem upravit trasy nákladní dopravy tak, aby v co největší míře neprocházely zastavěným obytným úze-
mím nebo centrální oblastí města. Takovéto řešení zvýší bezpečnost a napomůže ke snížení negativních vlivů dopravy 
na kvalitu života a životní prostředí. 

úprava SDZ; úprava VDZ 5 000 000 Kč 
odhad ceny, výsledný rozsah nákladů za do-
pravní značení určí podrobnější projekty 

Realizace projektu Jed-
notný systém řízení parko-
vání a efektivní využití vol-
ných parkovacích kapacit 

Probíhající realizace „Systému inteligentního parkování“ se nachází v ověřovací fázi funkčnosti. Systém má přispět k vět-
šímu komfortu řidičů při hledání volných parkovacích míst i odlehčení dopravy v centru Pardubic. Je nezbytné, aby vý-
sledná podoba byla součástí celoměstské koncepce organizování dopravy v klidu. Z hlediska telematické problematiky, 
resp. pro dosažení cílů a naplnění očekávání a přínosů je důležité, aby řešení konkrétních projektů technologického vy-
bavení parkovacích kapacit vycházelo z jednotného návrhu architektury parkovacího systému a popisu jeho funkcí, 
podle kterých bude parkovací systém města rozvíjen. 

jednotný systém řízení parkování a efektivní využití volných parkovacích kapacit 35 662 000 Kč údržba dle SoD 34 tis. Kč měsíčně 

Naváděcí a informační sys-
tém města 

Cílem opatření je řešení komplexního naváděcího a informačního systému dopravy na území města. Systém by měl vy-
cházet z konceptu Smart City, který obsahuje a poskytuje v on-line prostředí (aplikace a web) souhrnné informace o 
volných parkovacích kapacitách, spojích a vozidlech MHD, uzavírkách a omezeních, dopravní dostupnosti vybraných 
lokalit, dostupných systémech sdílené dopravy, bezbariérových a cyklistických trasách. Systém by měl rovněž umožnit 
související platební operace. Motivací je větší využívání udržitelných druhů dopravy a systémů multimodality.  

dopravní informační systém 1 800 000 Kč  

Koordinátor městské mobi-
lity 

Přijetím Plánu mobility se město Pardubice zavazuje k plnění, resp. implementaci navržených opatření, a k následnému 
monitoringu a hodnocení stanovených cílů prostřednictvím indikátorů. Opatření představuje vytvoření kompetentního 
a respektovaného koncepčního pracoviště pro zavádění opatření Plánu mobility a jeho koordinaci s dalšími obory a pro-
jekty zabývajícími se rozvojem městské mobility. 

koordinátor městské mobility 5 000 000 Kč 

odhad ceny stanoven pro odměnu v objemu 1 
mil. Kč / 1 osoba / 1 rok na max období 5 let, 
kdy je potřeba provést novou aktualizaci Plánu 
mobility 

Ekologická osvěta a akce na 
podporu využívání udržitel-
ných forem dopravy  

Opatření se zaměřuje na posílení povědomí o vlivu dopravy na životní prostředí a možnostech adaptace a mitigace 
(zmírňování) negativních vlivů dopravy při výběru dopravního prostředku. Cílem je především dlouhodobé posílení mar-
ketingového image všech udržitelných forem dopravy aktivnějším informováním a propagací nabízených možností pře-
pravy a multimodality. 

marketingová kampaň 5 000 000 Kč 
odhad ceny stanoven pro kampaň v objemu 1 
mil. Kč / 1 rok na max období 5 let, kdy je po-
třeba provést novou aktualizaci Plánu mobility  



název shluku popis shluku záměr / stavby odhad ceny poznámka 

Firemní a školní plány mo-
bility 

Nástroj určený především významným zaměstnavatelům ve městě a regionu s cílem jejich zapojení do procesu změny 
způsobu každodenní přepravy tak, aby vedly ke snížení „závislosti“ na automobilové dopravě. Firemní plány se zaměřují 
na dostupnost a obsluhu území podniku s cílem řešit rozhodující dopravně provozní problémy, nedostatky a závady, 
např. změnou organizace dopravy, změnou podmínek a dopravního chování zaměstnanců. Obdobným způsobem se 
doporučuje zpracování tzv. školních plánů mobility, jejichž cílem je vytváření podmínek pro bezpečné a šetrné způsoby 
dopravy žáků do škol, ale nabízí se i důležitý prvek výchovy žáků k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i své prostředí.  

firemní plány mobility; školní plány mobility 5 000 000 Kč 

odhad ceny nelze v současné době spolehlivě 
vyčíslit, cena se odvíjí od množství a míry spolu-
práce významných zaměstnavatelů, školských 
zařízení a vyjednávací pozice města Pardubice 

Městské stavební stan-
dardy v oblasti MZI 

Modrozelená infrastruktura (MZI) přináší městu největší užitek při práci s vodou, která je v synergii s vegetací. Tímto se 
přibližuje přirozenému hydrologickému režimu. Opatření cílí na vytvoření technického manuálu, určeného k definování 
závazných charakterů prvků MZI spojených s realizací šedé infrastruktury, na a další zavádění těchto prvků a standardů 
do koncepčních dokumentů a následně veřejného prostoru města. Obsah manuálu by měl být dále rozšířen o standardy 
týkající se stavebního uspořádání a nezbytného vybavení zastávek VHD. Manuál by měl rovněž integrovat různé 
aspekty, které je potřeba zohlednit při navrhování veřejných prostranství, týká se zejména komunikací a ploch pro cyk-
listickou, pěší, ale také motorovou dopravu. 

Koncepce městských stavebních standardů v oblasti MZI; Index modrozelené infastruktury 2 500 000 Kč 
manuál by měl být provázán s plánovanou stu-
dií sídelní zeleně a aktualizovaným pasportem 
veřejné zeleně. 

Podpora elektromobility 

Vlastní opatření je zaměřeno na usnadnění podmínek rozvoje dobíjecí infrastruktury s cílem zvýšení podílu elektromobi-
lity a ochrany životního prostředí. Opatření by mělo obsahovat nastavení podmínek pro vyčlenění parkovacích stání pro 
účely dobíjení a vymezení území pro umístění dobíjecí infrastruktury, případně provedení vybraných přípravných prací, 
které usnadní následné umístění dobíjecí infrastruktury. Dalšími motivačními opatřeními může být transformace vozo-
vého parku municipality směrem k elektromobilitě, významným nástrojem je pak osvěta a sdílení dobré praxe.  

dobíjecí stanice: Terminál Jih; parkoviště u Arény; areál univerzity Pardubice; obchodní centra a parkoviště/parko-
vací domy P+R a P+G; motivační opatření: osvěta a sdílení dobré praxe; vyhrazená parkovací místa; elektrovozidla 
pro municipalitu: nákup elektromobilů pro SsmP 

23 750 000 Kč 

odhad ceny nezahrnuje: motivační opatření, vy-
hrazená parkovací místa; potřebný počet dobí-
jecích stanic je nutno stanovit v rámci koncepce 
statické dopravy 

Zpracování projektu Smart 
City logistika v kontextu e-
commerce a plánů udrži-
telné městské mobility 

Účelem opatření je vypracování metodiky pro aplikaci jednotlivých prvků strategie smart city logistiky, včetně řešení 
doručení zboží v rámci poslední míle ve vztahu k rozvoji e-commerce s využitím UCC. Dalším cílem je vytvoření softwaru 
pro podporu zavádění a následného využívání metodiky. Projekt v rámci tématu analyzuje aktuální příklady relevantní 
dobré praxe implementace plánů udržitelné městské mobility se zřetelem na aplikaci strategií city logistiky. Projekt je v 
současné době ve fázi zpracování, nezbytným předpokladem je vytvoření potřebné datové základny. 

metodický dokument; software pro podporu zavádění a využívání dokumentu 6 800 000 Kč  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID název popis 
stav 
pro-
jektu 

termín 
realizace 
nebo do-
končení 

odpověd-
nost za 
přípravu 
projektu 

investiční náklady 

pro-
vozní 
ná-
klady 

zdroj finan-
cování 

rizika realizace pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

1 Terminál Univerzita 

Jedná se o vybudování terminálu po obou stranách komunikace v 
ulici Hradecké v Pardubicích. Společně s vybudováním terminálu by 
mělo dojít k rekonstrukci pěší zóny a cyklostezky tak, aby byl kladen 
co největší důraz na bezpečnost všech cílových skupin využívajících 
výstupy předkládaného projektu. Vybudování nového terminálu 
bude mít za následek zlepšení dopravní infrastruktury a revitalizaci 
veřejného prostoru ve městě. 

reali-
zace 

2022 ORS 27 065 856 Kč  ITI 2014+ 
(IROP) 

V rámci projektu je zpracována Analýza rizik 
projektu viz kapitola č. 13 Studie proveditel-
nosti. 

Vybudování terminálu na takto frekventovaném úseku bude mít mar-
kantní dopad na město Pardubice, a to především proto, že dojde k 
rozvinutí dopravní infrastruktury a město bude atraktivnější z po-
hledu všech cílových skupin. Dojde k vybudování přestupního uzlu, 
který bude bezpečným místem pro všechny cílové skupiny a díky bez-
bariérovosti bude přístupný i osobám se zhoršenou schopností po-
hybu a orientace, seniorům a dětem. 

 

2 
Rekonstrukce zastávky 
MHD Jahnova – směr z 
centra 

Jedná se o zajištění realizace kompletní rekonstrukce zastávky 
MHD včetně navazujících ploch v bezbariérovém provedení dle 
zpracované projektové dokumentace a na základě vydaného sta-
vebního povolení. 

reali-
zace 

2022 OD 3 200 000 Kč  město    

3 
Rekonstrukce zastávky 
MHD Jahnova – směr do 
centra 

Jedná se o zajištění realizace kompletní rekonstrukce zastávky 
MHD včetně navazujících ploch v bezbariérovém provedení dle 
zpracované projektové dokumentace a na základě vydaného sta-
vebního povolení. 

reali-
zace 

2022 OD 3 600 000 Kč  město    

4 Rekonstrukce zálivů MHD 
Finanční prostředky na dílčí opravy zálivů pro MHD na území města 
Pardubic. 

reali-
zace 

2022 OD 2 000 000 Kč  město    

5 

Modernizace trati Hradec 
Králové – Chrudim, 
zdvoukolejnění Pardu-
bice-Rosice nad Labem – 
Stéblová 

Celková modernizace trati včetně železniční stanice Pardubice-Ro-
sice nad Labem spojená s výstavbou druhé traťové koleje, mimo 
tento úsek pak rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení 
do železniční stanice Medlešice. Bude modernizována zastávka Par-
dubice-Semtín a zřízena nová zastávka Stéblová obec. 

reali-
zace 

2021-
2023 

SŽ 3 262 621 000 Kč  SŽ 

Součástí stavby jsou opatření k omezení do-
padů účinku hluku z železniční dopravy i vy-
volané úpravy pozemních komunikací a sítí 
technické infrastruktury. 

Realizace stavby umožní zavést pravidelnou dopravu s taktem 30 mi-
nut při využití míjení protijedoucích vlaků na dvoukolejné trati. Z hle-
diska bezpečnosti a plynulosti železničního provozu bude výrazným 
kladem nové zabezpečovací zařízení, a to jak traťové, tak staniční. 

 

6 
Multimodální uzel veřejné 
dopravy v Pardubicích – 
Terminál B 

Projekt řeší novostavbu dopravního Terminálu B pro autobusovou 
meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu 
a na vybudovaný Terminál A, včetně řešení související dopravní in-
frastruktury. 

výbě-
rové ří-
zení 

2022-
2023 

ORS, OMI 137 603 735 Kč  ITI 2014+ 
(IROP) 

   

7 
Modernizace železničního 
uzlu Pardubice a lávka 

Kolejiště v železniční stanici Pardubice hlavní nádraží bude rekon-
struováno a modernizováno. Součástí stavby je i lávka pro pěší. 

reali-
zace 

2020-
2024 

SŽ 6 365 944 040 Kč  SFDI 15 %, 
EU 85 % 

Podle výsledků hlukové studie jsou navrženy 
protihlukové stěny o délce zhruba 1400 me-
trů. 

Zlepšení technického stavu a parametrů celého pardubického želez-
ničního uzlu. Díky investici se sníží negativní vlivy železniční dopravy 
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýší se bezpečnost želez-
ničního provozu i cestujících a zlepší dopravní dostupnost jednotli-
vých částí krajské metropole. 

 

8 

Posílení napájení a pro-
dloužení trolejbusové 
trati v Pardubicích – Par-
dubičkách (trolejbusová 
trať ke Zdravotnické 
škole) 

Trolejbusová trať o délce cca 800 m umožňující zefektivnění do-
pravní obsluhy dotčené lokality v elektrické trakci a obsluhu dalších 
lokalit v elektrické trakci parciálními trolejbusy. 

záměr 2024 DPMP 20 000 000 Kč  ITI 
2021+/OPD 

Pokles poptávky po přepravě v oblasti, kde 
přepravní poptávku generuje škola, internát 
a průmyslová zóna; nákladnost zajištění na-
pájení trati. 

Pro obsluhu oblasti zastávky "Zdravotnická škola" v elektrické trakci 
nebude nezbytné nasazovat jen kvůli krátkému chybějícímu úseku 
trolejového vedení trolejbusy s alternativním napájením z akumulá-
toru trakční energie, tyto trolejbusy bude možné efektivněji využít na 
jiných dopravních výkonech a tím zvýšit podíl elektrické trakce v 
MHD. Prodloužením vybraných spojů ukončených dnes na zastávce 
Zámeček bude možné zcela eliminovat závleky na autobusových lin-
kách za účelem dopravní obsluhy předmětné lokality. Negativem jsou 
investiční náklady. 

Projekt je podmíněn částečnou realizací 
projektu "Nahrazování vozidel MHD s po-
honem na naftu bezemisními nebo nízko-
emisními vozidly". 
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cování 

rizika realizace pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

9 
Prodloužení trolejbusové 
trati v Pardubicích, sídliště 
Cihelna  

Trolejbusová trať o délce cca 500 m do sídliště Cihelna (úsek v ul. 
Studentská je ve výstavbě). 

záměr 2024 DPMP 10 000 000 Kč  ITI 
2021+/OPD 

Technické nesnáze při trasování trolejbu-
sové trati hustou zástavbou sídliště. 

V souvislosti s předpokládaným růstem počtu obyvatel sídliště Ci-
helna bude možné na zastávku Cihelna zavést kapacitní trolejbusovou 
linku, na niž nebude nezbytné jen kvůli krátkému chybějícímu úseku 
nasazovat trolejbusy s alternativním napájením z akumulátoru trakční 
energie, tyto trolejbusy bude možné efektivněji využít na jiných do-
pravních výkonech a tím zvýšit podíl elektrické trakce v dopravě. Ne-
gativem jsou investiční náklady. 

Projekt je podmíněn částečnou realizací 
projektu "Nahrazování vozidel MHD s po-
honem na naftu bezemisními nebo nízko-
emisními vozidly". 

10 
Nabíjecí stanice pro vozi-
dla elektrické trakce na 
Terminálu JIH 

Zřízení nabíjecí stanice pro vozidla elektrické trakce s akumuláto-
rem energie na budoucí konečné stanici „Terminál JIH“. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2024 DPMP 20 000 000 Kč  IROP 85 %, 
DPMP 15 % 

 
Nabíjecí stanice umožní provozovat linku ukončenou na budoucím 
terminálu jih v elektrické trakci, a to buď v podobě parciálních trolej-
busů, nebo v podobě elektrobusů. 

Projekt je podmíněn částečnou realizací 
projektu "Nahrazování vozidel MHD s po-
honem na naftu bezemisními nebo nízko-
emisními vozidly"; projekt "Terminál Jih – 
parkovací dům, bezpečnost dopravy, 
MHD". 

11 
Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Pardubice 

Celková rekonstrukce památkově chráněného objektu pardubic-
kého osobního nádraží. Stavební práce se zaměří zejména na ob-
novu stavebních konstrukcí, obvodového pláště, střechy a celého 
interiéru. Modernizací projdou také prostory pro cestující. 

reali-
zace 

2020-
2025 

SŽ 1 722 930 000 Kč  SŽ 

Rekonstruované části interiéru budou v co 
největší míře uvedeny do původního histo-
rického stavu, ale zároveň budou odpovídat 
budoucímu využití objektu. 

Modernizací projdou také prostory pro cestující. 

Dokončuje se pouze 1. etapa (výšková bu-
dova a eskalátory do výpravní budovy), 2. 
etapa se zpracovává DSP (hala a obě kří-
dla, včetně obytné budovy). 

12 

Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště za-
stávky Pardubice – Pardu-
bičky 

K projektu je zpracovávána DUSP, další informace nejsou k dispo-
zici. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2023-
2025 

SŽ 5 000 000 Kč  SŽ    

13 
Elektrifikace MHD v Par-
dubicích, sídliště Višňovka 

Soubor trolejbusových tratí o délce až 4,2 km v ulicích Karla IV., S. 
K. Neumanna, Pod Břízkami, Svobody, včetně případného prodlou-
žení ulice Svobody do rozvojové lokality sídliště Nová Višňovka. 

neza-
hájeno 

2025 DPMP 100 000 000 Kč  ITI 
2021+/OPD 

Rizika vyplývají zejména z rozsáhlosti zá-
měru. Lze však do určité míry realizovat eta-
povitě. 

Trolejbusové trati umožní zavést dopravní obsluhu v elektrické trakci 
(kombinací linek obsluhovaných standardními a parciálními trolej-
busy) do rozvíjejícího se sídliště Višňovka, v němž stoupá poptávka po 
přepravě. 

Projekt je podmíněn částečnou realizací 
projektu "Nahrazování vozidel MHD s po-
honem na naftu bezemisními nebo nízko-
emisními vozidly". 

14 
Modernizace systému na-
pájení trolejbusových tratí 

Modernizace technologie za účelem zlepšení systému řízení a ovlá-
dání napájecího systému a zvýšení jeho účinnosti, včetně technic-
kých opatření zajišťujících zvýšení účinnosti rekuperace elektrické 
energie (např. propojování měníren, instalace zásobníků energie). 

neza-
hájeno 

2025 DPMP 50 000 000 Kč  OPD 85 %, 
DPMP 15 % 

 Realizace projektu umožní zvýšení účinnosti napájení trolejbusů v 
MHD Pardubice a přinese energetické úspory. 

 

15 

Modernizace areálu vo-
zovny dopravního pod-
niku v Pardubicích, Tep-
lého ulice 

Celková modernizace areálu zahrnující zejména výstavbu krycích 
parkovacích stání pro vozidla MHD. 

záměr 2025 DPMP 100 000 000 Kč  ITI 
2021+/OPD 

 Zlepšení stavu vozidel díky jejich garážování, zlepšení podmínek pro 
opravy a údržbu vozidel 

 

16 
Modernizace vybraných 
uzlů trolejbusových tratí 

Náhrada technicky i morálně zastaralých armatur trolejového ve-
dení moderními rychloprůjezdnými armaturami a související úpravy 
trolejového vedení. 

neza-
hájeno 

2026 DPMP 20 000 000 Kč  OPD 85 %, 
DPMP 15 % 

Umísťování nových stožárů, nutných pro 
změnu konstrukce trolejového vedení, v zá-
stavbě vnitřního města může být problema-
tické. 

Projekt umožní zrychlení průjezdu trolejbusů, což zkrátí cestovní 
dobu cestujících v MHD, a zvýší plynulost dopravy. 

 

17 
Přivedení MHD do ulice 
Lonkovy 

Výstavba obratiště a zastávek pro obsluhu ulice Lonkovy linkou 
MHD. 

neza-
hájeno 

2023-
2030 

město 15 000 000 Kč  město 
Nenalezení vhodného pozemku pro vý-
stavbu obratiště. 

Přivedení MHD do oblasti Lonkovy ulice by zkrátilo docházkové vzdá-
lenosti obyvatelům hustě zalidněného sídliště, kde se v současné 
době docházkové vzdálenosti na zastávky pohybují okolo 600 m.  

 

18 

Obnova, modernizace a 
rozšíření vozidlového 
parku bezemisních a níz-
koemisních vozidel MHD 

Opatření zahrnuje obnovu a modernizaci stávajícího vozidlového 
parku bezemisní drážní dopravy a rozšiřování podílu bezemisních a 
nízkoemisních vozidel na vozidlovém parku MHD. 

neza-
hájeno 

2023-
2030 

DPMP 100 000 000 Kč  ITI 
2021+/IROP 

Přechod na vozidla elektrické trakce je pod-
míněn výstavbou potřebné infrastruktury – 
trolejbusových tratí, dobíjecích stanic nebo 
plnících stanic na vodík. 

Přechod na elektrickou trakci snižuje přímé emise škodlivých látek ve 
městě, v případě pokračující dekarbonizace elektroenergetiky pak též 
emisí kysličníku uhličitého. Vozidla s elektrickým pohonem mají rov-
něž nižší emise hluku. 

"Trolejbusová trať ke Zdravotnické škole; 
"Trolejbusová trať do sídliště Cihelna"; 
"Nabíjecí stanice pro vozidla elektrické 
trakce na Terminálu JIH"; Elektrifikace ve-
řejné dopravy v sídlišti Višňovka stan-
dardními a parciálními trolejbusy"; "Elek-
trifikace linek č. 8 a 88 parciálními trolej-
busy" 

19 
Preference MHD změnou 
uspořádání zastávek 

Změna stavebního uspořádání vhodných zastávek MHD ze "zálivo-
vých" na zastávky v jízdním pruhu. 

neza-
hájeno 

2023-
2030 

město 20 000 000 Kč  město 
Riziko snížení dopravní propustnosti města v 
případě zvolení nevhodných lokalit. Odpor 
části veřejnosti upřednostňující IAD. 

Tento způsob preference může dílčím způsobem přispět ke snížení 
zdržování MHD při vyjíždění ze zastávky, resp. při obsluze zastávky 
jako takové. Významný je rovněž psychologický efekt viditelného 
upřednostnění MHD. 

 

20 
Elektrifikace linek č. 8 a 
88 parciálními trolejbusy 

Výstavba trolejbusové trati v ulicích Kpt. Jaroše a Karla IV. (cca 1,9 
km) a ze zastávky Závodiště přes nadjezd na stávající trolejbusovou 
trať (cca 0,4 km). 

neza-
hájeno 

2030 DPMP 50 000 000 Kč  OPD 85 %, 
DPMP 15 % 

Rizika jsou největší pro úsek přes nadjezd u 
Závodiště, neboť nadjezd není stavebně na 
trolejbusovou trať dimenzován. Jako vhodné 
se jeví sledovat tento záměr spolu se zámě-
rem přestavby MÚK Závodiště v souvislosti s 
rozšířením silnice I/37 v úseku MÚK Závo-
diště – MÚK Dražkovice. 

Vybudováním trolejbusové trati po ulici Kpt. Jaroše vznikne na lince č. 
8 souvislý centrální úsek s možností přímého elektrické napájení, re-
lativně krátké koncové úseky na Dubině a ve Svítkově může trolejbus 
absolvovat s pomocí relativně malého akumulátoru. Linky č. 8/88 tak 
budou moci být plně elektrifikovány s využitím stávající infrastruktury 
trolejbusové dopravy. Trolejbusová trať ulicí Kpt. Jaroše zároveň vy-
tvoří alternativní spojení pro dominantní dopravní směr západ – vý-
chod, který je dnes zcela závislý na průjezdnosti Prokopova mostu. 

Projekt je podmíněn částečnou realizací 
projektu "Nahrazování vozidel MHD s po-
honem na naftu bezemisními nebo nízko-
emisními vozidly". 

21 Terminál Rosice PP-20-001 
neza-
hájeno 

2025-
2035 

ORS 53 000 000 Kč  ITI 
2021+/IROP 

   



ID název popis 
stav 
pro-
jektu 

termín 
realizace 
nebo do-
končení 

odpověd-
nost za 
přípravu 
projektu 

investiční náklady 

pro-
vozní 
ná-
klady 

zdroj finan-
cování 

rizika realizace pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

22 Terminál Semtín PP-20-002 
neza-
hájeno 

2025-
2035 

ORS 53 000 000 Kč      

23 

Výstavba inteligentních 
(smart) zastávek na vý-
znamných přestupních 
bodech systému MHD v 
Pardubicích 

Pro instalaci víceúčelového vybavení zastávek se nabízí 7 lokalit – 
Náměstí Republiky, Masarykovo náměstí, Zimní stadion, Polabiny-
Bělehradská, Dukla-náměstí, Zborovské náměstí a Nemocnice. Za 
inteligentní zastávku se rozumí krytá zastávka, vybavená klasickým 
mobiliářem a smart technologií (moduly dobíjecí, detekční, komu-
nikační, zobrazovací, informační a dopravní apod.). 

záměr 
2025-
2035 

ORS 2 100 000 Kč  IROP 2021+    

24 
Modernizace zastávek 
VHD/MHD 

Úprava nevyhovujících zastávek (včetně prověření stavebního 
uspořádání směrem k preferenci VHD): 35 zastávek; vybavení za-
stávek smart technologiemi: 7 lokalit; vybavení zastávek opatřeními 
MZI. 

záměr 
2025-
2035 

OD 
37 100 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město 

Podrobná lokalizace nevyhovujících zastávek 
je součástí kapitoly/přílohy Pěší dopravy. 
Odhad ceny nezahrnuje vybavení zastávek 
opatřeními MZI. 

  

25 
Modernizace vozového 
parku MHD a provozní 
soustavy 

Modernizace vozového parku: 51 autobusů; dobíjení pro elektro-
busy: Terminál Jih; modernizace systému napájení; modernizace 
trolejových armatur; modernizace areálu vozovny DPMP. 

záměr 
2025-
2035 

DPMP 
883 000 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město 

Odhad ceny nezahrnuje vybavení vozidel ke 
zvýšení komfortu cestování. Předpoklad fi-
nancování: OPD/IROP 85% ceny a DPMP 
15% ceny. 

  

26 
Zlepšení obslužnosti 
území MHD, úpravy orga-
nizace provozu 

Vybudování zastávek: Terminál Jih (2x); Lonkova (2x); Hůrka (2x); 
Staré Čívice průmyslová zóna (2x); Cihelna (2x); S. K. Neumanna 
(2x); Polabiny (4x); obsluha nových oblastí – rozvoj trolejbusové 
trakce do ulic Svobody, Pod Břízkami, S. K. Neumanna, Anenská, 
Karla IV., Kpt. Jaroše, Pražská, Průmyslová; Studentská, Kunětická, 
Stromová; rozvoj MHD do oblastí Hůrka, Staré Čívice, S. K. Neu-
manna, ulice Lonkova, ulice K Vápence; sjednocení služby Senior 
taxi se službou DPMP. 

záměr 
2025-
2035 

DPMP 
242 200 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město 
Odhad ceny nezahrnuje: sjednocení služby 
Senior taxi se službou DPMP. 

 "Terminál Jih – parkovací dům, bezpeč-
nost dopravy, MHD" 

27 
Modernizace železnice, 
zlepšení obslužnosti 
území ŽOD 

Modernizace trati Hradec Králové – Chrudim; stavba Medlešické 
(Ostřešanské) spojky; vybudování zastávek: žst. Nemošice – prů-
myslová zóna; modernizace zastávek: Pardubice hl. n.; Pardubice – 
Semtín; Pardubice – Rosice nad Labem; Pardubice – Pardubičky; 
přesun zastávky: Pardubice-Opočínek. 

záměr 
2025-
2035 

SŽ 
11 454 800 600 
Kč (náklady ce-
lého shluku) 

 SŽ    

28 
Rozvoj systému integro-
vané dopravy, podpora 
multimodality 

Harmonizace VYDIS a IREDO; realizace multimodálního terminálu: 
Terminál B, Terminál JIH, Terminál Univerzita; realizace přestup-
ního uzlu: Semtín, Pardubice nad Labem, Černá za Bory, Nemošice 
PZ, Pardubičky. 

záměr 
2025-
2035 

SŽ, PK, 
HKK, 
město 

217 700 005 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

  
Odhad ceny nezahrnuje: harmonizace VYDIS 
a IREDO; Terminál Jih (rozloženo na parko-
vací dům, zastávky MHD, nabíjecí soustava). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ID název popis stav projektu 
termín reali-
zace nebo 
dokončení 

odpovědnost 
za přípravu 
projektu 

investiční náklady 
pro-
vozní 
náklady 

zdroj financování 
rizika 
reali-
zace 

pozitiva a 
negativa 
realizace 

podmíněnost projektu 

1 
Odstraňování bariér na komunika-
cích  

Odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu, včetně úprav na přechodech pro chodce souvisejících s bezbariéro-
vostí, odstraňování informačních bariér v souvislosti s dopravou, příprava projektů na realizaci bezbariérovosti tras.  

realizace 2022 OD 500 000 Kč  město    

2 Osvětlení přechodů pro chodce  Zajištění dosvícení rizikových přechodů pro chodce v Pardubicích.  realizace 2022 OD 250 000 Kč  město    



ID název popis stav projektu 
termín reali-
zace nebo 
dokončení 

odpovědnost 
za přípravu 
projektu 

investiční náklady 
pro-
vozní 
náklady 

zdroj financování 
rizika 
reali-
zace 

pozitiva a 
negativa 
realizace 

podmíněnost projektu 

3 
Zpracování Generelu bezbariérové 
dopravy zahrnujícího řešení pří-
stupů do objektů 

Obsahem opatření je vytvoření Generelu bezbariérové dopravy, koncepčního dokumentu. záměr 2023-2025 OMI / ORS 1 000 000 Kč  město    

4 
Dopravní zklidnění historického 
centra a rezidentních oblastí, roz-
šiřování pěších a obytných zón 

Pěší zóny: cca 0,5 km (centrum města). záměr 2023-2025 OHA 5 250 000 Kč  město    

5 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe 
(Poseidon) 

Účelem lávky Poseidon je mj. spojení pardubického sídliště Závodu míru s Polabinami. 
projektová 
příprava (po-
zastaveno) 

2023-2025 OMI 63 000 000 Kč  město    

6 Palackého třída 

Návrh revitalizace navazuje na koncepční studii „Palackého > více než spojka“, rozpracovává ji, zohledňuje vývoj území. Cílem návrhu je 
vytvořit komplexně řešený velkorysý prostor, který bude definován novým stromořadím lemujícím celou Palackého třídu od východu na 
západ. Zvláštní důraz se klade na možnost vyžití místních obyvatel, jimž návrh do každodenního života přináší novou kvalitu. Důležitou 
součástí návrhu je dopravní a zahradní řešení a také komunikace a koordinace s investičními záměry, které se podél Palackého třídy plá-
nují.  

projektová 
příprava 

2025-2029 OHA 300 000 000 Kč  
ITI 2021+/IROP (případná do-
tace z alokace cílené v IROP 
na veřejná prostranství) 

   

7 
Rekonstrukce a doplnění pře-
chodů pro chodce/míst pro pře-
cházení 

Přestavba nevyhovujících: 272 přechodů/míst pro přecházení; doplnění: 218 přechodů/míst pro přecházení. záměr 2025-2035 OD 
70 800 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

8 
Rekonstrukce nevyhovující in-
frastruktury pro pěší a doplnění 
nové 

Rekonstrukce nevyhovujících: 2,61 km pěších tras (zahrnuje také závady u školských zařízení); doplnění: 17,39 km pěších tras. záměr 2025-2035 OD 
240 000 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město   

Zpracování Generelu bez-
bariérové dopravy; Aktua-
lizace Generelu cyklistické 
dopravy 

9 Stavba nových lávek a přemostění Stavba lávky: Poseidon (Závodu Míru); vedle mostu kpt. Bartoše. záměr 2025-2035 OMI 
70 830 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID název popis stav projektu 
termín reali-
zace nebo do-
končení 

odpovědnost za 
přípravu pro-
jektu 

investiční náklady 
provozní 
náklady 

zdroj financo-
vání 

rizika 
reali-
zace 

pozitiva a 
negativa re-
alizace 

podmíněnost 
projektu 

1 Cyklostojany III. etapa realizace dodávky a montáže cyklostojanů. realizace 2022 OMI 750 000 Kč  město    

2 Aktualizace Generelu cyklistické dopravy Obsahem opatření je aktualizace Generelu cyklistické dopravy, koncepčního dokumentu. 
projektová 
příprava 

2022-2023 OMI / ORS 1 000 000 Kč  město    

3 Multimodalita, rozvoj systému B+R, bikesharing  
Realizace systému B+R: žst. Pardubice hl.n.; Terminál Jih; žst. Pardubice-Rosice nad Labem; Terminál Univerzita; žst. Pardubice-Rosice nad 
Labem; žst. Pardubice-centrum; žst. Pardubice-Pardubičky; žst. Nemošice PZ; žst. Pardubice-svítkov; žst. Pardubice-Semtín; žst. Pardubice-
Černá za Bory. 

projektová 
příprava 

2023-2025 OMI / ORS 
1 100 000 Kč (ná-
klady celého shluku) 

 město   
Aktualizace Ge-
nerelu cyklis-
tické dopravy 

4 CS Svítkov 

Jedná se o vybudování novostavby obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující centrum města (Ze-
lené předměstí) a MO VI, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém 
břehu Labe v prostoru za železničním mostem a mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes 
Bylanku.  

projektová 
příprava 

2023-2025 OMI 16 952 000 Kč  město   PD: CS Svítkov 



ID název popis stav projektu 
termín reali-
zace nebo do-
končení 

odpovědnost za 
přípravu pro-
jektu 

investiční náklady 
provozní 
náklady 

zdroj financo-
vání 

rizika 
reali-
zace 

pozitiva a 
negativa re-
alizace 

podmíněnost 
projektu 

5 CS Žlutý pes – SV obchvat 
Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu 
města a v současné době je dokončen stupeň projektové dokumentace pro územní řízení.  

projektová 
příprava 

2023-2025 OMI 12 516 361 Kč  město   PD: CS Žlutý pes 
– SV obchvat 

6 
Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno 
Labe v Rosicích 

Účelem novostavby lávky je převedení pěších z lokality Rosice nad Labem, a to Školního náměstí do lokality za korytem toku slepého ramene 
Labe směr k.ú. Svítkov. 

čeká na reali-
zaci 

2023-2025 OMI 30 976 450 Kč  město    

7 Stezka Nemošice – Dražkovice Revitalizace stávající polní cesty jako stezky pro pěší a cyklisty propojující obce Nemošice a Dražkovice. záměr 2025 OHA 13 200 000 Kč  město    

8 
Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem (2 
úseky: Srnojedy – Srnojedy – Lány na Důlku – 
Opočínek – Valy; Valy nad Labem – Přelouč) 

Nová infrastruktura pro pěší a cyklisty Týnec nad Labem – Pardubicee s různou úrovní rozpracovanosti v jednotlivých částech. realizace 2021-2030 OHA 20 000 000 Kč  ITI 
2021+/IROP 

   

9 Lokalita Červeňák Revitalizace přírodních ploch. 
projektová 
příprava 

2024-2028 
OHA + OMI (pře-
bírá ÚS pro nava-
zující PD) 

100 000 000 Kč  město    

10 Rekonstrukce mostu Červeňák Rekonstrukce mostu Červeňák. 
projektová 
příprava 

2025-2035 OHA + OMI 10 000 000 Kč  město    

11 Lávka přes Labe v Pardubicích (park Na Špici) 
Z hlediska dopravy se jedná o řešení nebezpečné části úseku komunikace od fary k mostu na Svítkov pro pěší a cyklisty, přemostěním sle-
pého ramene Labe v místě Školního náměstí v Rosicích nad Labem. 

projektová 
příprava 
(zrušeno) 

2025-2035 OHA / OMI 10 500 000 Kč  město    

12 Lávka-zastávka Závodiště 
Zpracování návrhu stavby nové lávky, propojující stávající lesopark Dukla a zastávku Pardubice – závodiště, s následnou dopravní vazbou na 
dostihové závodiště. 

nezahájeno 2025-2035 ORS 17 000 000 Kč  město    

13 Propojení CS pravý břeh Labe – Lonkova PP-19-003 zrušeno 2025-2035 OMI 3 581 580 Kč  město    

14 
Přestavba a harmonizace úseků se společným 
provozem pěších a cyklistů 

Rekonstrukce nevyhovujících společných úseků: cca 16 km tras. záměr 2025-2035 OMI / ORS 
5 334 000 Kč (ná-
klady celého shluku) 

 město   
Aktualizace Ge-
nerelu cyklis-
tické dopravy 

15 
Rozvoj sítě cyklistických tras, napojení na dál-
kové trasy 

Doplnění úseků: cca 19 km tras. záměr 2025-2035 OMI / ORS 
95 000 000 Kč (ná-
klady celého shluku) 

 město   
Aktualizace Ge-
nerelu cyklis-
tické dopravy 

16 Stavba nových lávek a přemostění 
Stavba lávky: přes slepé rameno Labe v Rosicích; mezi koupalištěm Cihelna a parkem Na Špici; lávka přes silnici I/37 mezi sídlištěm Dukla a 
areálem Pardubického závodiště. 

záměr 2025-2035 OMI / ORS 
58 500 000 Kč (ná-
klady celého shluku) 

 město    

17 
Oddělení cyklistické dopravy od silniční moto-
rové dopravy 

Segregační opatření: cca 42 km tras. záměr 2025-2035 OMI / ORS 
140 000 000 Kč (ná-
klady celého shluku) 

 město   
Aktualizace Ge-
nerelu cyklis-
tické dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID název popis 
stav 
pro-
jektu 

termín re-
alizace 
nebo do-
končení 

odpověd-
nost za 
přípravu 
projektu 

investiční náklady 

pro-
vozní 
ná-
klady 

zdroj finan-
cování 

rizika realizace pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

1 
Rekonstrukce 
mostu M 117 - nad-
jezd Kyjevská 

Projekt řeší rekonstrukci mostu v podobě komplexní sanace na základě provede-
ného diagnostického průzkumu včetně stavebních úprav pro novou část nosné 

reali-
zace 

2022 OD 246 862 064 Kč  OPD: 217 
mil. Kč, 

posun ukončení akce do 
30.4.2022 

  



ID název popis 
stav 
pro-
jektu 

termín re-
alizace 
nebo do-
končení 

odpověd-
nost za 
přípravu 
projektu 

investiční náklady 

pro-
vozní 
ná-
klady 

zdroj finan-
cování 

rizika realizace pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

konstrukce a jejího podepření pro budoucí připojení ramp z rychlodráhy I/36 a mi-
moúrovňové řešení křižovatky. Součástí projektu je řešení trakčního vedení, veřej-
ného osvětlení, optických rozvodů Edera, trakčního vedení SŽDC.  

město: 34,4 
mil. Kč 

2 

Přeložka silnice I/36 
Trnová-Fáblovka-
Dubina (severový-
chodní obchvat) 

Realizací silnice I/36 v celém navrhovaném rozsahu dojde k výrazné změně v do-
pravním systému města Pardubic. Bude vytvořen severovýchodní obchvat města, 
který výrazně sníží zatížení centra města průjezdem tranzitní i místní dopravy. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2022-
2025 

ŘSD 1 467 379 820 Kč  ŘSD  

Severovýchodní obchvat města výrazně sníží zatížení centra města průjezdem tranzitní i 
místní dopravy. Dopravní obslužnost přilehlých ploch se nezmění. Zcela zásadní bude 
zvýšení bezpečnosti na stávajících komunikacích převedením dopravy na novou kapacitní 
komunikaci. Současně se zvýšením bezpečnosti dopravy dojde ke zlepšení životního pro-
středí v bezprostřední blízkosti stávajících komunikací. Se snížením počtu vozidel dojde 
ke snížení hlukové a emisní zátěže. Jízdou po severovýchodním obchvatu dojde vlivem 
kratších vzdáleností a zároveň kvalitnější komunikace také ke snížení časové náročnosti 
na průjezd městem a tím ke zlevnění cesty po novém obchvatu oproti průjezdu městem. 

 

3 

Dopravní redukce 
úseků komunikací – 
upřednostnění vozi-
del VHD a IZS 

Dopravní redukce úseků komunikací (na 2 jízdní pruhy): Hradecká; Sukova třída; 
Masarykovo náměstí; náměstí Republiky; S. K. Neumanna; Karla IV.; Anenská. 

záměr 
2023-
2025 

OMI 
5 550 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

4 
Přestavba křižo-
vatky Na Drážce-
Dašická-Kpt. Jaroše 

Přestavba křižovatky: směrové posunutí ochranných ostrůvku a úprava VDZ. záměr 
2023-
2025 

OMI 
10 485 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 

ŘSD, Správa 
a údržba sil-
nic PK, 
město 

 Křižovatka je v současnosti řízená SSZ a patří mezi nejvíce rizikové a nebezpečné křižo-
vatky na území města, přestavba je primárně zaměřena na zvýšení bezpečnosti. 

 

5 

Přeložka silnice I/2 
Dražkovice-ulice 
Průmyslová (jihový-
chodní obchvat) 

Jihovýchodní obchvat společně s úsekem silnice II/322 Pardubice–Černá za Bory a 
nadjezdem nad železniční tratí Pardubice–Choceň napojeným na II/322 Pardubice–
Zminný vytvoří jihovýchodní segment vnějšího okruhu Pardubic. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2025-
2027 

ŘSD, OMI 599 264 000 Kč  ŘSD, město 

Ochrana nejbližší zástavby 
před hlukem je zajištěna po-
mocí navržených protihluko-
vých stěn (v katastrálním 
území Pardubičky) 

Výstavbou přeložky silnice I/2 vznikne nové dopravní napojení obytné a průmyslové zóny 
v Černé za Bory a její napojení na silnici I/37 a tím i na dálnice D35 a D11, které umožní 
vymístit z centra města tranzitní, zdrojové a cílové dopravy. Převedení dopravy z prů-
jezdních úseků vedených zastavěným územím města na komunikaci mimo zástavbu při-
spěje k větší bezpečnosti a plynulosti provozu, snížení emisí výfukových plynů do ovzduší 
a snížení hlukové zátěže. 

 

6 
Propojení nadjezdu 
Kyjevská s ulicí 
kpt.Jaroše 

Výstavbou nového MÚK v ulici Kpt. Jaroše (stávající silnice I/36) dochází k výraz-
nému zlepšení dostupnosti krajské nemocnice Pardubice a nově urbanizovaného 
prostoru bývalé Tesly v ulici Kyjevská. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2025-
2035 

ORS 154 500 000 Kč  PK, město  Prostřednictvím nové křižovatky je území dopravně napojené na komunikace ZÁKOS bez 
nutnosti projíždět širším územím centra města. 

Rekonstrukce mostu M 
117 - nadjezd Kyjevská 

7 

Dopravní napojení 
nadjezdu Kyjevská 
do areálu Tesla a 
nemocnice 

Projekt řeší dopravní napojení areálu nemocnice a areálu bývalé Tesly na ulici Ky-
jevskou. Řešení bude navazovat na aktuálně připravované projekty rozvoje areálu 
Linkcity a nemocnice a na již projektově připravený a realizovaný most přes želez-
niční koridor. Součástí návrhu je nové řešení křižovatky včetně světelného signali-
začního zařízení a řešení uličního prostoru před hlavním vjezdem do nemocnice 
včetně umístění zastávek MHD a pěší a cyklo dopravy. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2025-
2035 

OMI 26 000 000 Kč  
PK: 14 mil. 
Kč; město: 
12 mil.Kč 

  

Rekonstrukce mostu M 
117 - nadjezd Kyjevská; 
PD: Dopravní napojení 
nadjezdu Kyjevská do are-
álu Tesla a nemocnice 

8 
Silnice I/2 Pardu-
bičky-Sezemice 

Realizací nového úseku silnice I/2 v nové trase (u Staročernska) a úpravou parame-
trů a rozšířením stávajících silnic II/322, II/355 a III/2983 bude převedena tranzitní 
doprava ze stávajících komunikací v centru města na kapacitní komunikaci (ob-
chvat) města. 

projek-
tová 
pří-
prava 

2025-
2035 

ŘSD 505 323 757 Kč  ŘSD 
nutná změna územního 
plánu obce Staročernsko 

Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z výhledové dopravní funkce silnice I/2, která je 
a bude významnou součástí silnic I. třídy Pardubického kraje (s napojením na dálnici D35) 
a zároveň spojnicí na síť silnic I. třídy Středočeského kraje. 

 

9 
Doplnění sjízdné 
rampy na silnici I/37 
v MÚK Rosice 

Sjízdná rampa: 2pruhová komunikace; úprava křižovatky Generála Svobody-Legio-
nářská. 

záměr 
2025-
2035 

OMI 
20 000 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 ŘSD, město    

10 

Dopravní napojení 
Nemocnice Pardu-
bického kraje a are-
álu Tesla 

Komunikační propojení: stavba MÚK Kyjevská (kpt. Jaroše); stavba komunikace do 
areálu nemocnice; stavba průsečné křižovatky MUDr. Ducháčkové-Kyjevská (SSZ); 
rekonstrukce nadjezdu Kyjevská. 

záměr 
2025-
2035 

OMI 
429 362 064 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 PK, město    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ID název popis 
stav pro-
jektu 

termín re-
alizace 
nebo do-
končení 

odpověd-
nost za 
přípravu 
projektu 

investiční ná-
klady 

pro-
vozní 
ná-
klady 

zdroj financování rizika realizace pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

1 
Tvorba celoměstské kon-
cepce dopravy v klidu 

Koncepční dokument. 
projektová 
příprava 

2022-
2023 

ORS 1 000 000 Kč  město    

2 
Terminál Jih – parkovací 
dům, bezpečnost dopravy, 
MHD  

Projekt má 2 dílčí části: 1) výstavba terminálu veřejné dopravy v lo-
kalitě ul. K Vápence včetně souvisejícího dopravního řešení, infor-
mačního systému pro cestující; 2) úpravy přilehlých komunikací v 
nezbytném rozsahu (napojení křižovatek), nové komunikace, řešení 
inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře, včetně ře-
šení křižovatky ul. Teplého a Pražská. 

projektová 
příprava 
(schváleno 
ÚR) 

2022-
2024 

ORS, OMI 299 315 800 Kč  

ITI 2021+/IROP: 
250 mil. Kč, 
město: 49,3 mil. 
Kč 

   

3 
Parkovací dům Kyjevská 
(areál Krajské nemocnice 
Pardubice) 

Doplnění nabídky parkovacích stání výstavbou parkovacího domu 
pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků nemocnice v místě stáva-
jící parkovací plochy v ulici Kyjevská v severozápadní části areálu. 

projektová 
příprava 

2023-
2025 

PK 171 535 000 Kč  PK 

Příjezdová komunikace k park. domu je ve vlastnictví Města Pardubice – nutno docílit 
shodu na společném záměru. Parkování na příjezdové komunikaci bude vyloučeno z 
důvodu bezpečného průjezdu automobilů a zajištění bezpečného pohybu chodců a 
cyklistů; Současný kritický stav na křižovatce u „horní vrátnice“ (příjezd z ulice Kyjev-
ská) - je důvodem zpracování dopravní studie. Rizikem jsou opatření řešící tento stav, 
která vyvolají vysoké finanční náklady; Výšková regulace park. domu. 

Výstavbou parkovacího domu 
bude odstraněno parkování v 
okolních přilehlých ulicích 
(obytná zóna) a parkování na 
příjezdové komunikaci ul Ky-
jevská.  

Nové dopravní napojení 
Nemocnice Pardubice, Ky-
jevská; Rekonstrukce 
mostu M 117 - nadjezd Ky-
jevská 

4 parkovací dům Mezi Mosty 

Parkovací dům v této lokalitě v budoucnu pomůže revitalizaci ve-
řejných prostranství v celé oblasti Městské památkové rezervace a 
jejího ochranného pásma (např. revitalizaci Bělobranského ná-
městí, Wernerova nábřeží, Pernštýnského náměstí, náměstí Re-
publiky). Ambicí je možnost redukce povrchových parkovacích 
stání v této lokalitě. 

projektová 
příprava 

2025 OHA, ORS 138 000 000 Kč  soukromá inves-
tice (PPP projekt) 

   

5 
parkovací dům u multi-
funkční arény 

(PP-19-031) Parkovací dům u multifunkční arény je plánován s při-
pravovanou významnou investiční akcí rekonstrukce letního stadi-
onu. Bude sloužit k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst 
v dané lokalitě a vyřeší nedostatek parkovacích míst při sportov-
ních a kulturních akcích konaných v multifunkční aréně a budoucím 
letním stadionu. 

projektová 
příprava 

2025-
2035 

ORS, OMI 304 200 000 Kč  Rozvojový fond 
města 

   

6 
Budování nabídky záchyt-
ných parkovišť v systému 
P+G v rámci území ZPS 

Parkoviště P+G: U Stadionu-nábřeží Václava Havla; Štefánikova-17. 
listopadu; Arnošta z Pardubic; Mezi Mosty. 

záměr 
2025-
2035 

ORS 
837 000 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město   Tvorba celoměstské kon-
cepce dopravy v klidu 

7 

Realizace, rozšíření oblastí 
R/A na území ZPS, rozšíření 
ZPS o tzv. nárazníkové ob-
lasti 

Rozhodující nabídka: odstavování na komunikacích; zbytek nabídky 
ve veřejných a soukromých parkovacích objektech: Karla IV.; Štefá-
nikova; Arnošta z Pardubic; Mezi Mosty; U Stadionu; nárazníková 
pásma: Bílé předměstí, Polabiny, Zelené předměstí. 

záměr 
2025-
2035 

ORS 
5 000 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město   Tvorba celoměstské kon-
cepce dopravy v klidu 

8 

Zóny zákazu stání, regulace 
dopravy v klidu, doplnění 
nabídky v lokalitách byd-
lení, řešení odstavování ná-
kladních vozidel do 3,5 t 

Zabezpečené rezidentní parkovací domy na stávajících parkovacích 
plochách: Erno Košťála, Lidmily Malé, Na Dážce/Věry Junkové, Da-
šická, K Rozvodně, Grusova; regulace dopravy v klidu: Dubina, 
Drážka, Višňovka, Stavařov, Pardubice-Sever, Polabiny. 

záměr 
2025-
2035 

ORS 
530 000 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město   Tvorba celoměstské kon-
cepce dopravy v klidu 

9 
Revize parkování v lokalitě 
nemocnice Pardubice 

Parkovací dům: Kyjevská; další nabídka: vyznačená stání. záměr 
2025-
2035 

PK 
172 000 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 PK   

Parkovací dům Kyjevská 
(areál Krajské nemocnice 
Pardubice); Dopravní na-
pojení Nemocnice Pardu-
bického kraje a areálu 
Tesla 

10 
Systém K+R, podpora sys-
tému car-sharing 

Oprávnění k parkování nebo vymezení stání CarSharing: rezidentní 
oblasti; centrum města; další atraktivní lokality; vymezení K+R v 
rámci lokalit: žst. Pardubice hl.n.; terminál B; žst. Pardubice-Rosice 
nad Labem, Nemošice PZ. 

záměr 
2025-
2035 

ORS 
5 000 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 město    

11 

Realizace systému P+R – 
kompletace inteligentního 
systému organizování a ří-
zení dopravy v klidu 

Parkoviště P+R: Globus Poděbradská; Terminál Jih; žst. Pardubice-
Rosice nad Labem; S. K. Neumanna; areál Hůrka. 

záměr 
2025-
2035 

ORS 
474 300 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 

ITI 2021+/IROP: 
250 mil. Kč, 
město: 273,3 mil. 
Kč 

  
Inteligentní řízení dopravy 
a související služby (spuš-
tění ostrého provozu) 

 



 

 

 

 

ID název popis 
stav pro-
jektu 

termín reali-
zace nebo do-
končení 

odpovědnost za 
přípravu pro-
jektu 

investiční náklady 
provozní 
náklady 

zdroj fi-
nancování 

rizika 
reali-
zace 

pozitiva a 
negativa re-
alizace 

podmíně-
nost pro-
jektu 

1 
Rekreační plavba 
Labe 

Identifikace chybějí infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby na úseku Labe v Pardubickém kraji, vč. rekreačního přístavu v  Pardubicích" s cílem projektu zpracovat vyhledávací 
studii rozvoje rekreační plavby pro plavební úsek na řece Labe v Pardubicích (úsek Pardubice – Přelouč – Chvaletice). Cílem vyhledávací studie je identifikovat investice, které mohou 
být realizovány na úseku řeky Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi (resp. Kuněticemi) bez přímé vazby na vybudování nového kanálu v lokalitě Přelouč.  

projektová 
příprava 

2022 ORS 800 000 Kč  město    

2 
Rozvoj volnočasové 
a rekreační vodní 
dopravy 

Přístavy a přístaviště; možnost zapůjčení plavidel; doplňkové služby. záměr 2025-2035 ORS 
25 000 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 ŘVC, 
město 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID název popis 
stav pro-
jektu 

termín rea-
lizace nebo 
dokončení 

odpověd-
nost za pří-
pravu pro-
jektu 

investiční náklady 
provozní 
náklady 

zdroj financo-
vání 

rizika 
reali-
zace 

pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

1 
Inteligentní řízení dopravy a 
související služby (spuštění 
ostrého provozu) 

Vybudováni uceleného systému dopravní telematiky – realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích zahrnující 
vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné do-
pravy. 

realizace 2021-2022 ORS 4 010 000 Kč 
20400 
Kč / mě-
síc 

OPD  

Zavedení tohoto systému umožní zvýšení komfortu cestují-
cích MHD ve formě zkrácení doby jízdy a čekací doby na za-
stávkách a prodlouženi doby pro jejich odbavení s pozitiv-
ním dopadem na životní prostředí vlivem potenciální prefe-
rence MHD. 

Technologické rozšíření 
vozidel MHD a dispečinku 
včetně úprav radiové sítě 
Dopravního podniku 

2 
Systém řízení parkování a 
efektivního využití volných 
parkovacích kapacit 

dodávka a instalace jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území 
Statutárního města Pardubice, a dále poskytnutí s tímto souvisejících služeb  

realizace 2022 ORS 35 662 000 Kč 
34000 
Kč / mě-
síc 

OPD    



ID název popis 
stav pro-
jektu 

termín rea-
lizace nebo 
dokončení 

odpověd-
nost za pří-
pravu pro-
jektu 

investiční náklady 
provozní 
náklady 

zdroj financo-
vání 

rizika 
reali-
zace 

pozitiva a negativa realizace podmíněnost projektu 

3 
Rozvoj vybraných ploch ze-
leně 

Třetí ze série koncepčních dokumentů na zvýšení stability ploch sídelní zeleně a koncepční přístup k obnově a tvorbě 
sídelní zeleně města Pardubice. Na základě zpracované ÚSSZ vytvoří zásobník projektů s identifikovanými potřebami 
obnovy a charakteristikou snížené stability. Na základě takto získaného zásobníku je možné zadávat projekty na kon-
cepční obnovu sídelní zeleně ve struktuře města s cílem zvýšení biologické, prostorové a estetické struktury včetně 
odhadu finanční nákladovosti takových opatření. 

projek-
tová pří-
prava 

2022 OHA 330 000 Kč  město    

4 
Obnova stromořadí v chod-
níku v ul. Jahnova 

Projekt řeší úpravu stávajícího stromořadí v chodníku ul. Jahnova a části nám. Republiky v celkovém počtu 26 kusů, 
při které dojde k úpravě objemu pro kořeny, tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek 
pěstování stromů 

realizace 2022 OMI 9 183 000 Kč  
SFŽP: 7,783 
mil. Kč; město: 
1,4 mil. Kč 

 Toto navržené řešení a nově zvolený druh stromů vede k 
zajištění dlouhodobé životnosti stromořadí 

 

5 
Aktualizace pasportu komu-
nikací a dopravního značení  

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na komunikacích na území města. 
projek-
tová pří-
prava 

2022 OD 190 000 Kč  město    

6 
Nákup elektromobilů pro 
SsmP (předfinancování) 

Jedná se o předfinancování projektu příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic spočívající v obnově vo-
zového parku prostřednictvím nákupu elektromobilů pro potřeby pečovatelské služby a denního stacionáře Sluneč-
nice za podmínek získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.  

realizace 2022 OSV 12 750 000 Kč  IROP    

7 

Zpracování projektu Smart 
City logistika v kontextu e-
commerce a plánů udržitelné 
městské mobility 

metodický dokument; software pro podporu zavádění a využívání dokumentu realizace 2020-2023 ORS 6 800 000Kč  TAČR    

8 

Revize a rozvoj oblastí do-
pravního zklidnění, organi-
zace parkování u školských 
zařízení 

obytná zóna: sídliště Dukla, Jesničánky, Staré Čívice, Svítkov, Polabiny IV, Rosice, Staročernsko, Doubravice; úseky s 
nejvyšší povolenou rychlostí 40 km/h: Sukova třída; Karla IV., Anenská; Jahnova, Bubeníkova, Dašická; Sakařova; S. K. 
Neumanna, Pod Břízkami; Blahoutova, Bartoňova, Dubinská; zóna 30: Rosice; Trnová; Polabiny; Cihelna; Zelené Před-
městí; Staré Město; Bílé Předměstí; sídliště Drážka; sídliště Dubina; Studánka; Pardubičky; Černá za Bory; Staré Čí-
vice; Popkovice; Svítkov; sídliště Dukla; Zelené Předměstí; Višňovka; Jesničánky Doubravice 

záměr 2023-2025 ORS, OMI 
5 000 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

9 
Koordinátor městské mobi-
lity 

koordinátor městské mobility záměr 2023-2025 ORS 
5 000 000 Kč (ná-
klady na 5 let) 

 město    

10 
Firemní a školní plány mobi-
lity 

firemní plány mobility; školní plány mobility  záměr 2023-2025 ORS 
5 000 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

11 

Revize organizace a regulace 
nákladní dopravy v souvis-
losti s doplněním komunikací 
ZÁKOS 

úprava SDZ; úprava VDZ záměr 2025-2035 ORS, OMI 
5 000 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

12 
Naváděcí a informační sys-
tém města 

dopravní informační systém záměr 2025-2035 OMI 
1 800 000 Kč (ná-
klady celého 
shluku) 

 město    

13 
Ekologická osvěta a akce na 
podporu využívání udržitel-
ných forem dopravy 

marketingová kampaň (posílení marketingové image všech udržitelných forem dopravy, podpora firemních a škol-
ních plánů mobility) 

záměr 2025-2035 DPMP 
5 000 000 Kč (ná-
klady na 5 let) 

 město    

14 
Městské stavební standardy 
v oblasti MZI 

Koncepce městských stavebních standardů v oblasti MZI; Index modrozelené infastruktury  záměr 2025-2035 ORS, OHA 2 500 000Kč  město    

15 Podpora elektromobility 
dobíjecí stanice: Terminál Jih; parkoviště u Arény; areál univerzity Pardubice; obchodní centra a parkoviště/parkovací 
domy P+R a P+G; motivační opatření: osvěta a sdílení dobré praxe; vyhrazená parkovací místa; elektrovozidla pro 
municipalitu: nákup elektromobilů pro SsmP 

záměr 2025-2035 ORS, OSV 
23 750 000 Kč 
(náklady celého 
shluku) 

 IROP    
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Popis aktivity Doporučená odpovědnost 

Propagace, prezentace, komunikace, podněty veřejnosti, podpora 
udržitelné a čisté mobility 

Kancelář primátora 

Strategie rozvoje, koncepce a rozvoj dopravy, koordinace s územním 
plánováním, důraz na kvalitu veřejných prostranství 

Odbor rozvoje a strategie, Odbor hlavního ar-
chitekta 

Příprava a realizace investic, rekonstrukcí, záměrů a studií, dopravně 
organizačních opatření, městská hromadná doprava 

Odbor rozvoje a strategie, Odbor majetku a 
investic, Odbor hlavního architekta, Odbor 
dopravy, DPMP 

Zajištění financování a dotací Odbor rozvoje a strategie, Odbor ekonomický 

Koordinace koncepce MZI, hodnocení vlivu na životní prostředí 
Odbor životního prostředí, Odbor hlavního ar-
chitekta 

Bezpečnost, bezbariérovost, BESIP Odbor školství, kultury a sportu, Městská poli-
cie, Policie ČR 



 

 

 

 

 

Rok Skutečné výdaje SmP Výdaje SmP – doprava Podíl dopravy na výdajích 

2015 1 810 919 426 998 24 % 

2016 1 656 889 309 527 19 % 

2017 1 992 038 451 061 23 % 

2018 2 215 959 356 237 16 % 

2019 2 305 127 416 529 18 % 

2020 2 533 603 506 884 20 % 
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