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Program/obsah WORKSHOPU:

1. David Holman - Seznámení s 
programem workshopu

2. Jiří Bláha - Úvodní slovo

3. Karel Vít  - Seznámení s cíli projektu

4. Ondřej Kyp - představení, cíle, 
časový průběh, zapojení, přínosy, 
názorová mapa, web, SWOT analýza

5. Petr Schiller - vzorové vyplnění 
SWOT

6. Diskuze



Ing. Bc. Jiří Bláha 
náměstek primátora 

pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města



PhDr. Karel Vít, Ph.D. 
vedoucí odboru rozvoje města



Nezačínáme od „nuly“

• Územní plán

• Strategický plán rozvoje města (pracujeme na nové vizi a 
připravujeme jeho aktualizaci)

• Zásady dopravní politiky

• Snaha, vůle a podpora vedení města 

v řešení dopravy ve městě

• Projekty v dopravě (IDS, Lávka u Aldisu atd.)



Proč plán mobility v Hradci Králové?

• doprava je téma, které občany zajímá nejvíce a mít 
oborový strategický dokument je vhodné

• vytvoření podmínek pro uspokojení dopravních potřeb

• rozvíjení komunikace s občany a odborníky

• sdílení zkušeností

• změna v přístupu k plánování dopravy

• možnost čerpání dotací (povinný dokument)



Co nám přinese?

• dlouhodobou vizi pro dopravu a jasný implementační plán 

• úzkou spolupráci města a odborníků 

• komunikaci s širokou veřejností

• platformu pro rovnoměrný a integrovaný rozvoj všech 
módů dopravy

• pravidelné monitorování definovaných ukazatelů, analýzu, 
vyhodnocení a publikování výsledků

• konsensus (snad)



Naše ambice

• důležitý prvek dopravní politiky 
města 

• čitelný signál navenek  

• základ pro navazující dokumenty 

• podklad pro rozpočtovou a 
projektovou přípravu 

• živý dokument 

• Děkujeme, že v tom 
pojedete s námi!



Ing. Ondřej Kyp 
ředitel pro rozvoj a senior konzultant



Představení pracovní skupiny:

Město:

• Karel Vít – vedoucí odboru rozvoje 
města 

• Ivona Součková – projektový specialista

• Karel Šimonek – referent dopravní 
koncepce 

• Jan Sedunka – referent dopravní 
koncepce

• Petr Schiller – referent dopravní 
strategie

• Petr Brůna – vedoucí odboru hlavního 
architekta

• + zástupci kraje

AFRY CZ :

• Ondřej Kyp – projektový manažer

• Eva Göpfertová – dopravní inženýr 

• Marek Šída – odborník na dopravní 
modelování

• Profesní části:

• Integra Consulting s.r.o. – životní prostředí, 
SEA – Martin Smutný 

• ČVUT – fakulta dopravní – dopravní 
průzkumy – Martin Jacura, Petr Kumpošt 

• David Holman – poradce pro komunikaci

Územní plán HK



Projektový tým :

• Řídící skupina: 2-3x ročně 

• Pracovní skupina: 1-2x měsíčně

Za město, za kraj + tým zhotovitele 

• Participace veřejnosti:

Odborná veřejnost - VY

Široká veřejnost - všichni



Co je Plán mobility?

• strategický dokument

• vychází z metodických pokynů MD ČR pro 
Plány mobility

• participace odborné a laické veřejnosti

• koncepční studie všech subsystémů dopravy

• nastaví rozvoj systémů dopravy s ohledem 
na moderní světové trendy a zásady 
udržitelnosti dopravy

• podklad pro plánování dopravní obslužnosti 
města Hradec Králové 



Cíle projektu:

• Zlepšení kvality života obyvatel

• Zvýšení kvality a atraktivity veřejných 
prostor a městského prostředí

• Snížení závislosti na individuální 
motorové dopravě včetně objemu 
zbytných každodenních cest

• Rovné možnosti dopravy ke klíčovým 
cílům a službám pro všechny skupiny 
obyvatel

• Bezpečnost pro všechny druhy dopravy

• Snížení hluku z dopravy, produkce CO2 a 
spotřeby energie

• Vyšší efektivita přepravy osob i zboží zdroj: NÖ Landesregierung KfV, Grafik: Christian Zuckerstätter)



Řešené území

Zájmové území 



Časový průběh tvorby Plánu mobility
Fáze A: příprava 

(web, projektový 

tým, názorová mapa)

Fáze B: Analýza (vyhodnocení 

průzkumů, názorová mapa, 

analýza stavu)

Fáze C: Návrh:
Vize mobility 

Scénáře Plánu mobility 
Strategické a specifické cíle

Návrh a prioritizace opatření 

Fáze D: SEA, Akční 
plán, monitoring a 

hodnocení 

Multimodální dopravní model –

posouzení návrhových stavů 

Životní prostředí – hlukové a emisní 

posouzení návrhu 

Aktualizace 

Plánu mobility

Multimodální dopravní model –

stávají stav 

Životní prostředí – hluk a emise –

stávající stav

Průzkumy:

• Směrový průzkum

• Křižovatkový průzkum 

• Průzkum cestujících MHD

• Průzkum cestujících na železnici

• Průzkum cyklistické dopravy

• Průzkum dopravního chování organizací 

• Průzkum cestovních časů

• Průzkum manipulačních jízd 

Časový průběh tvorby Plánu mobility

Fáze A: do 12/2020

Fáze B: do 9/2021 

Fáze C: do 6/2022 

Fáze D: do cca 2/2023 

Podpis smlouvy 2.9.2020

C B

D A



Jak se zapojit nyní?

Vyplnit formulář SWOT 
(pouze pro odbornou veřejnost)

https://forms.gle/UCNXMUFJkp1nL2x
N6

Vyjádřit názory i pocity

v tzv. názorové mapě

(pro širokou veřejnost)

https://arcg.is/0LPCTu

do 15.1.2021

https://forms.gle/UCNXMUFJkp1nL2xN6
https://arcg.is/0LPCTu


Jak se zapojovat v budoucnosti?

• Účastnit se workshopů 

a veřejných projednání

• Sledovat webové stránky

http://www.hradecjede.cz/

• Konzultace s odbornou

veřejností - po oblastech 

(2021)

http://www.hradecjede.cz/


Vzorové vyplnění: 
Formulář SWOT
ing. Petr Schiller 

https://forms.gle/UCNXMUFJkp1nL2xN6

https://forms.gle/UCNXMUFJkp1nL2xN6


Diskuze



Děkujeme za pozornost


