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Jaké Plány mobility jsme udělali
V Čechách máme dokončeny 3 dokumentace:
•

město Ostrava

•

město Brno

•

město České Budějovice

Všechny dokumentace jsou schválené Ministerstvem
dopravy
Na Slovensku máme dokončeny 4 dokumentace:
•

mesto Nitra a jeho funkčného územia

•

Trenčiansky samosprávny kraj

•

Trnavsky samosprávny kraj

•

Krajské mesta Trnava a jeho funkčného územia

Proces plánování PUM
Aktualizace PUM

Datum podpisu: 2.9.2020

Fáze D: Akční plán
• Proces SEA
• Tvorba akčního plánu
• Monitoring a hodnocení

Fáze A: Příprava
PUM

PUM

• Schválení plánu

Fáze E: Realizace
do 2027

Fáze C: Návrh
• Vize mobility
• Scénáře plánu mobility
• Strategické a specifické
cíle
• Návrh opatření
• Prioritizace opatření

PUM

PUM

Doba trvání zakázky:

• Projektový tým a řízení
• Participace veřejnost
• Harmonogram přípravy

Fáze B: Analýza
•
•
•
•
•

Sběr dopravních dat
Průzkum dopravního chování
Problémová analýza
Životní prostředí a lidské zdraví
Souhrnná analýza

• Fáze B do 12 měsíců – hlavní část září 2021
• z důvodu Covid úplné dokončení Fáze B - leden 2022
• Fáze C do 22 měsíců – červenec 2022
• Fáze D do 8 měsíců od písemného pokynu Objednatele (cca duben 2023)
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Co je to Plán mobility


Strategický dokument, jehož cílem je
vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb
mobility lidí, úřadů i podniků ve městě a jeho
okolí



Dokument bude koncepční studií všech
subsystémů dopravy ve městě



Dokument, který nastaví rozvoj systémů
dopravy s ohledem na moderní světové
trendy



Závazný podklad pro plánování dopravní
obslužnosti města Hradec Králové



Pro uplatňování navržených opatření a
zjišťování jejich účinnosti bude navržen Plán
implementace a Plán monitoringu

Cíle projektu


hlavním cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj
kvalitní dopravní infrastruktury, která dostatečně
uspokojí nároky všech účastníků přepravy



vytvářet předpoklady pro snižování emisí,
hluku a jiných škodlivých látek v souladu s
evropskými právními předpisy – zlepšení životního
prostředí



rozvíjet stávající síť ucelených tras pro
nemotorovou dopravu, propojení důležitých cílů
cest (bydlení – práce/škola, rekreační trasy),
bezpečnost cyklistů



Zvyšovat podíl VHD v dělbě přepravní práce –
zvyšovat kvalitu VHD (městská a regionální
autobusová doprava, železnice), zejména nabídku,
spolehlivost, bezpečnost, cestovní rychlost,
dynamická preference autobusů

Řešené území
Zájmové území

Jak komunikujeme?
• https://www.hradecjede.cz/
• https://www.hradecjede.cz/nazorova_mapa/ , dotazy@hradecjede.cz

Prezentace projektu (2021)
•

Prezentace analytické části na Radě města 7. 9. 2021

•

Workshop pro odbornou veřejnost 21. 9. 2021 (stanovení Vize, strategických cílů)

•

Prezentace Plánu mobility v rámci akce Den bez aut na Velkém náměstí 22. 9. 2021

•

Rozmístění informačních panelů po městě (3 lokality) do 19. 10. 2021

•

Prezentace analytické části na Zastupitelstvu města 4. 10. 2021

•

Panelová diskuze s širokou veřejností 19. 10. 2021

•

Další prezentační aktivity na jaře 2022 v rámci návrhové části dokumentace

•

Schůzky pracovní skupiny cca 1 x 14 dní.

Sběr dopravních dat, průzkum dopravního chování

Dopravní průzkumy byly prováděny: na komunikační síti, v
organizacích – dotazníkem


Profilový průzkum - využita nasčítaná data z Celostátního sčítání
dopravy 2020



Směrový průzkum - 24.9.2020 v čase od 06:00 – 18:00.
Průzkum probíhal na celkem 42 lokalitách rozdělených do 3
kordonů



Křižovatkový průzkum – 13., 15., 20., 21. 10. 2020 – 50 lokalit,
06:00 – 11:00 a 13:00 – 18:00.



Vyhodnocení dat veřejné linkové dopravy - data z odbavovacích
zařízení autobusů zařazených v systému IREDO za měsíce
04/2019 a 10/2019



Průzkum cestovních časů - 20 jízd plovoucím vozidlem



Cyklistický průzkum - 7.10. do 13.10. 2021



Průzkum MHD a železniční dopravy - 5.10. do 7.10. 2021

Výřez lokalit dopravních průzkumů

Sběr dopravních dat
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Data nasčítaná společností NMS Market Research s.r.o. v roce 2017 pro účely tvorby rámce udržitelné městské mobility

Problémová analýza

Bezbariérovost komunikací
•

Bezbariérový Hradec

- mapa bezbariérovosti města – mapování tras i
budov, přechodů, zastávek MHD
- mapují osoby se zdravotním postižením i veřejnost
- současný stav: bariérové zastávky MHD, chybějící
vodící linie a signální a varovné pásy, překážející
reklamní tabule i stojany na kola
•

Bezbariérové trasy

- projekt „Hradec Králové – město svobodného
pohybu“
- 4 bezbariérové trasy A–D
- bezbariérová trasa E – nejdelší, nyní v přípravě
- 2 bezbariérové trasy v městských lesích
- cíl odstranit bariéry v ose Velké náměstí – Riegrovo
náměstí

Bezbariérové trasy A–D

Rozvoj cyklistické dopravy
•

Hradec Králové – tradiční cyklistické město

•

18% podíl všech cest cyklistů na dělbě přepravní
práce

•

převažující segregace cyklistických komunikací,
nyní poptávka také po integračním cykloopatření

•

mezinárodni i dálková cyklotrasa + 12 regionálních

•

dopravní i turisticko-rekreační druh cyklodopravy

•

Bikesharing – Nextbike, 100 kol, 40 stanovišť

•

Bike and Ride na Riegrově náměstí, potenciál i
jinde

•

přeprava kol v MHD, cyklobusy, Bajkazyl

•

cyklostojany – nedostatek (krytých), nekvalitní,
nejednotný vzhled, cyklovraky – stav se lepší

•

znovuumístění cyklověže na Riegrově náměstí

Nejpoužívanější cyklistické trasy dle aplikace Strava.com

Revitalizace veřejného prostoru
•

chybějící/nepřívětivé propojení přes II.
městský okruh, silnice I a II. třídy,
železniční tratě a řeku Labe

•

nejednotný městský mobiliář a městský
orientační systém

•

plán revitalizovat Velké náměstí, třídu
Edvarda Beneše, letiště HK, fotbalový
stadion, prostranství Rozárka, kampusy
UHK i UK, Žižkovy sady, Orlické nábřeží,
lokalitu Aldis atd.

•

rekonstruováno Bono Publico,
prostranství před zimním stadionem,
Slunná loučka, park Háječek

Revitalizace prostranství před zimním stadionem

Kampaně udržitelné mobility
•

Evropský týden mobility
 kolobkojízdy, jízdy na elektrokole, třebešské
hřiště
 Zažít město jinak
 Den bez aut
 Do práce na kole - v r. 2019 652 účastníků –
rostoucí počet soutěžících

•

CityChangers – popularizace městské ekomobility
 Pěšky do školy – ZŠ SEVER
 Kampaň na bezpečné zamykání jízdních kol
 Odstraňování cyklovraků

Způsoby bezpečného zamykání kola

Opravy komunikací
•

Město Hradec Králové vyčlení na opravy
místních komunikací okolo 80 mil. Kč ročně

•

Do roku 2030 je plánován nárůst na cca 110
mil. Kč ročně (převážně z důvodu inflace)

•

Trendy:
• pokles výdajů na opravy místních komunikací,
• nárůst výdajů za chodníky, opravu povrchů,
výtluků a zastávek MHD.

•

Nevyhovující stav dle názorové mapy:
• ulice Vážní v celé délce,
• ulice Za Kostelem,
• křižovatka Piletická x Na Dubech,
• Železniční přejezd vlečky v ulici Za Škodovkou,
• ulice Markova,
• ulice Zámeček (západní část).

Bezpečnost a zklidňování dopravy
•

Hlavní poznatky z provedené analýzy dopravní nehodovosti v
letech 2011 – 2020:
• celkový počet nehod roste, avšak ne těch s vážným
následkem
• pokles počtu srážek jedoucích vozidel
• růst počtu srážek se zaparkovaným vozidlem a pevnou
překážkou
• významný podíl usmrcených a těžce zraněných chodců a
cyklistů.
• nebyla identifikována lokalita s výrazným výskytem
dopravních nehod

•

Hlavní problematické lokality na základě PČR a názorové
mapy:
• okružní křižovatka Koruna
• okružní křižovatka u ČKD
• křižovatka Palachova x Milady Horákové
• stávající výjezd z Fakultní nemocnice
• ulice Koutníkova a Antonína Dvořáka
• a další …

Rozvoj komunikační sítě
•

Významné naplnění až překročení kapacity
zjištěno na většiny silnic I. třídy, např:
 I/11 u napojení D11
 I/35 Koutníkova – nadjezd
 I/11 Bratří Štefanů
 I/33 v okolí Lochenic
 I/37 v okolí Tesca Březhrad

•

Hlavní rozvojové projekty
 křižovatka Mileta
 Severní tangenta
 Jižní propojení
 Nová Zelená
 a další …

Vyčerpání kapacity úseků komunikací (saturace) špičková
hodina – rok 2020

Integrovaný dopravní systém
Dostupnost zastávek MHD v Novém Hradci Králové
•

Analýza dostupnosti zastávek MHD:
 56 obyvatel nemá zastávku ani do 1 200 m
 271 obyvatel má zastávku v rozmezí 800 – 1200 m
 cca 8 % obyvatel má zastávku v rozmezí 400 – 800 m
 cca 92 % obyvatel má zastávku do 400 m chůze



Hlavní problémy dle názorové mapy a dalších
poznatků:
 chybějící integrace do krajského IDS IREDO,
 nepravidelné jízdné řády MHD v pracovní dny,
 zpožďování spojů MHD zejména na Gočárově třídě,
 zhoršená průjezdnost z důvodu nevhodně
zaparkovaných vozidel (například Pospíšilova, ČSA,
Gočárova),
 nevyhovující stav mnoha zastávek MHD,
 nedostatečná kapacita železničních tratí, zejména
Hradec Králové <-> Pardubice.

Doprava v klidu
Zpoplatnění jen v širším centrum města v několika zónách
3 parkovací domy v systému ISP
•
RegioCentrum
 velmi vysoké vytížení přes pracovní den,
 poněkud nízké využití mimo denní hodiny pracovních dnů,
 dlouhodobé parkování cca 4 násobný počet oproti krátkodobému.
•
Katchsnerka
 delší doba parkování oproti RegioCentru,
 zjištěno nevyčerpání kapacity,
 dlouhodobé parkování cca 4 násobný počet oproti krátkodobému.
•
Jana Gayera – nehodnoceno
 zprovozněno v polovině 2019, následně Covid
•
Velké náměstí
 v průměru cca 500 parkujících denně
 slouží většinou ke krátkému parkování do 2 hodin
Na ostatním území města je parkování neregulované
Problémy s parkováním jsou zejména na sídlištích

Růst vnější dopravy + demografie
Vývoj počtu obyvatel
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Řízení a regulace dopravy
•

Problematika řešena zejména v probíhajícím
projektu „IDS HK“ – zahájena realizace
rekonstrukce světelně řízených křižovatek

•

Celkem 34 světelně řízených křižovatek a 4
světelně řízené přechody

•

Z názorové mapy identifikovány problémy na
křižovatkách:
 Koutníkova x Za Škodovkou,
 Koutníkova x Petra Jilemnického,
 Pilnáčkova x Akademika Bedrny,
 Akademika Bedrny x obchodní zóna,
 Střelecká x Resslova x třída Karla IV.

Zásobování města
•

Vyjma opravní obsluhy zakázán vjezd nákladních
automobilů do celé širšího centra města (cca oblast
ISP HK)

•

V centrum systém tzv. „zásobovacích oken“
 2-3 vymezené časy za den
 noční čas cca 18-6
 denní časy různé, obvykle cca 10-12 a 13-14

•

Na základě problémové mapy a dalších podnětů
identifikovány následující problémové lokality:
 Skladištní oblast, ulice Vážní,
 silnice I/11 (Bratří Štefanů),
 odstavná plocha u koupaliště Flošna,
 odstavná plocha Partyzánská (Nový HK),
 průjezd Březhradem,
 průjezd přes Červený dvůr mezi I/37 a ulicí
Za Škodovkou

Vodní
a
letecká doprava

Veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště
kategorie 2B
•
•
•
•
•
•

zacílit letiště na privátní leteckou dopravu cestujících
kongresová turistika
letecké veletrhy a obchodní akce
maloobjemové cargo
údržba a deponování letadel
výzkum a vývoj pro letecký průmysl

Labe - osobní lodní doprava a sportovní a
rekreační plavba, možno lodě se spalovacím
motorem
Labe - záměr vybudování jezů s plavebními
komorami a propojení Správčického písníku
s Labem, protipovodňová opatření
Orlice - osobní lodní doprava, sportovní a
rekreační plavbu, pouze plavidla na elektrický
pohon
Na řece Orlici je v přípravě záměr na
rekonstrukci orlické hráze, protipovodňová
opatření

Městská správa dopravy
Oblast dopravy je na magistrátu města Hradec Králové rozdělena do pravomocí více náměstků primátora.
Největší pravomoci z hlediska dopravy má náměstek pro rozvoj města.
Dopravní problematiku řeší:


5 odborů



3 městské organizace



2 poradní orgány a



pracovní skupina

Doporučení do budoucna:


vyjasnění hierarchie kompetencí



zajištění kontinuálního dohledu nad přípravou dopravních záměrů



ve vztahu ke KHK doporučujeme určit zaštiťující osoby

Provedeno srovnání fungování městské správy ve městech: Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec,
Nitra

Životní prostředí a lidské zdraví

Kvalita ovzduší
Vyhodnocení bylo provedeno modelováním
průměrných ročních koncentrací PM10, PM2,5,
NO2, NOx a benzo[a]pyrenu pro území města
Hradce Králové a jeho okolí. Zároveň byly pro
toto území vypočteny za rok 2019 emise CO2.
Benzo[a]pyren:
• nejproblematičtější znečišťující látkou
• překročení ročního imisního limitu došlo na
větší části zastavěného území, místně až
dvojnásobně (část Plotiště).
• z místních zdrojů - lokální topeniště
• dlouhodobě a je tedy nezbytné učinit
opatření

Nedochází k překračování imisních limitů – opatření
navržená v PUM přispějí
k dalšímu snižování imisí

Hluková zátěž
Na základě analýzy oblastí „hot spots“ vyplývá, že z provozu silniční dopravy je nejvyšší počet obyvatel
ovlivněných nad zvolenou mezní hodnotou v městských částech Moravské Předměstí, Pražské Předměstí,
Hradec Králové (centrum) a Slezské Předměstí.
Z provozu železniční dopravy je nejvyšší počet obyvatel ovlivněných nad zvolenou mezní hodnotou v Hradci
Králové v městských částech Slezské Předměstí, Pražské Předměstí a Kukleny.
.
Analýza „hot spots“

Priorita I (červený odstín) –
vymezuje území, ve kterém
je překročena zvolená mezní
hodnota a současně je zde
hustota
obyvatel
≥
10
obyvatel/1000 m2.
Priorita II (žlutý odstín) –
vymezuje území, ve kterém
je překročena zvolená mezní
hodnota a současně je zde
hustota
obyvatel
≥
3
obyvatel a zároveň ≥ 10
obyvatel/1000 m2.

Vymezení „hot spots“– silniční doprava

Vymezení „hot spots“– železniční doprava

Souhrnná analýza

SWOT analýza - příklad

Výstupy dopravního modelu stávající stav (2020)

•

Intenzity automobilové
dopravy
• Celodenní – RPDI (roční
průměr denních intenzit pracovní den)
• Hodinové – odpolední špička

•

Využití kapacity silniční sítě

•

Modal split – rozložení cest
mezi jednotlivé dopravní
prostředky

•

Pro kalibraci dopravního
modelu jsou využita data z
dopravních průzkumů

Problémová mapa

https://afrycz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58e4416301c24d50a9d0bdbf6f6a5512

Vize Plánu mobility


Jeden ze základních vstupů pro návrhovou část



Vychází z již přijatých dokumentů



Sestavuje se na začátku návrhové části



Reflektuje skutečnosti zjištěné v analýze



Stanovuje směr vývoje dopravního systému města



Znění Vize musí zohlednit cílový stav

Vize Plánu mobility
Podklady pro stanovení Vize:
Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030
Vize respektuje zásady stanovené ve strategickém plánu, které město postupně naplňuje s cílem
udržitelnosti dopravního systému jako celku a zlepšení životních podmínek ve městě.
Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+
Vize dopravní politiku aktualizuje s ohledem na nové poznatky a trendy.
Workshop s odbornou veřejností v rámci tvorby PUM (09/2021)
Cílem workshopu bylo potvrdit či upravit stanovené cíle z předchozích dokumentů a vnést nové
pohledy na dopravní problematiku ve městě a jeho okolí.
Vize Plánu mobility formuluje představu o budoucnosti městské mobility v roce 2040.
Samotná vize se nezabývá strategickými cíli ani konkrétními opatřeními, jak těchto cílů má být
dosaženo, nýbrž popisuje výsledek očekávaný v roce 2040. Nastavuje základní směřování a
přístup ke stanovení strategických cílů. Konkrétní záměry a projekty pak podrobně definuje Plán
mobility ve své návrhové části a v akčních plánech.

Vize Plánu mobility
Témata Vize:

 Veřejný prostor = prostor pro život
 Veřejná doprava je základ
 Atraktivní pěší a cyklistická doprava
 Autem s rozumem
 Regulovaná doprava v klidu
 Letiště i řeka mají potenciál
 Koordinované plánování dopravy a zapojení veřejnosti

Veřejný prostor = prostor pro život

 Hradec Králové je městem krátkých vzdáleností bez zbytečných bariér
 Obyvatelé mohou většinu každodenních cest urazit v relativně krátkém čase
 Dopravní politika jim vždy nabízí i přijatelnou alternativu k individuální automobilové
dopravě v cyklistické, pěší a veřejné dopravě.
 Veřejný prostor nezahrnuje pouze dopravní funkci. Veřejný prostor je zejména
bezpečné a příjemné místo pro život místních obyvatel i cíl návštěvníků.
 Veřejný prostor je bezbariérový a vstřícný k pěší i cyklistické dopravě.

Veřejná doprava je základ













Veřejná doprava posiluje svůj podíl na přepravní práci.
Veřejná doprava je pilířem udržitelné městské mobility pro město a jeho spádové území
V Hradci Králové a regionu plně funguje integrovaný dopravní systém veřejné dopravy založený
na přínosech a výhodách kolejové dopravy a doplňkové autobusové dopravy
Obyvatelé spádového území města preferují při pravidelných cestách do Hradce Králové (např. do
zaměstnání) veřejnou dopravu před individuální automobilovou.
Minimalizace rozdílů mezi jednotlivými subsystémy regionální a městské dopravy - z hlediska
cestujícího fungující jako kompaktní celek.
Veřejná doprava je dostupná, rychlá, spolehlivá, kapacitní, bezpečná, ekologicky i ekonomicky
udržitelná.
Dopravci disponují moderním vozovým parkem s ekologicky i ekonomicky šetrným provozem, čistým,
bezpečným a pohodlným pro cestující všech generací.
Všechny hlavní přestupní uzly ve městě i okolí jsou zmodernizované a plně kapacitní. Dopravci i správci
dopravní infrastruktury využívají moderní informační a odbavovací technologie.
Hradec Králové aktivně podporuje rozvojové záměry v železniční infrastruktuře – zrychlení kolejové
dopravy mezi Hradcem a Pardubicemi, Prahou a dalšími metropolemi
Přímé spojení je také s regiony na severní Moravě a v Polsku.
Počet přestupů na trasách do všech regionů ČR je minimální.
Vysokorychlostní železniční spojení přes Hradec Králové se významně přiblížilo realitě.

Atraktivní pěší a cyklistická doprava
 Hradec Králové je městem, které přirozeně využívá příznivé geografické a klimatické podmínky
předurčující atraktivitu chůze a cyklistiky.
 Podíl cyklistické a pěší dopravy na přepravní práci obyvatel města se zvýšil.
 Kvalitní podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu včetně moderní infrastruktury zvyšují bezpečnost a
přispívají ke zklidnění dopravy zejména ve vnitřním městě.
 Okrajové městské části jsou bezpečně propojeny nemotoristickou komunikací s „vlastním městem“
 Pravidelně je prováděna údržba a obnova stávající infrastruktury
 Ve městě funguje systém sdílení jízdních kol a dalších dopravních prostředků včetně doprovodných
služeb a příslušenství.
 Město disponuje dostatečnými veřejnými kapacitami bezpečného odstavování a parkování jízdních
kol
 Jsou rozvinuta parkoviště B+R (zaparkuj kolo a jeď veřejnou dopravou) u přestupních uzlů, a to i ve
spádovém území města apod.

Autem s rozumem
 Podíl individuální automobilové dopravy na přepravní práci klesá.
 Je dobudována nadřazená silniční infrastruktura – kapacitní, dopravně přístupná a k
životnímu prostředí ohleduplná. Odvádí významný podíl tranzitní silniční dopravy mimo hustě
zastavěné území města.
 Regulace zbytné automobilové dopravy v historických a společensky nejexponovanějších
částech města, v místech vysoké koncentrace aktivit obyvatel, kde je zajištěna dostupnost
veřejné dopravy a kvalitní podmínky pro cyklistickou nebo pěší dopravu. Prioritou je ochrana
životních podmínek rezidentů, včetně zajištění zásobování a obsluhy.
 Investiční záměry, které budou významným zdrojem a cílem dopravy, jsou důsledně
posuzovány z hlediska dopadů na dopravní systém a životní prostředí. Nové areály pro
výrobu a skladování jsou častěji situovány do těch částí města, kde je možnost přímého napojení
na železnici a nadřazenou silniční infrastrukturu.
 Vozidla s alternativním pohonem v Hradci Králové již nejsou výjimkou. Město organizačně
podpořilo výstavbu potřebné infrastruktury pro vozidla s alternativním pohonem.
 Podařilo se snížit znečištění ovzduší automobilovým provozem. Moderní typy vozidel, povrch
vozovky a další protihluková opatření připívají ke zvýšení kvality života.
 Křivka nehodovosti klesá. Nehodová místa jsou minimalizována a plně monitorována, je nižší
podíl nákladní dopravy ve městě, standard u vozidel jsou bezpečnostní systémy. Město a další
subjekty pořádají osvětové kampaně pro zajištění bezpečné dopravy.

Regulovaná doprava v klidu
 Parkovací politika je aktivně ovlivňována městem, je založena na moderních
metodách a je udržitelná pro všechny uživatele systému.
 Systém zpoplatněných zón funguje na veřejných komunikacích v celém městě.
 V lokalitách s vysokou koncentrací obyvatel vznikly nové parkovací kapacity.
Otvírají se nové možnosti řešení parteru primárně pro potřeby pěších, cyklistů a
veřejné dopravy a posílení sociálních a ekologických funkcí veřejného prostoru.
 Důsledně je řešeno a eliminováno nelegální parkování.
 Na hlavních příjezdech do města jsou zejména pro návštěvníky města situována
parkoviště P+R (zaparkuj a jeď veřejnou dopravou), která jsou obsluhována
kapacitní městskou veřejnou dopravou a zároveň jsou zde k dispozici sdílená jízdní
kola. V docházkové vzdálenosti od centra jsou pak k dispozici parkoviště typu P+G
(zaparkuj a jdi pěšky), příp. parkoviště s úschovou kol umožňující zaparkovat a
pokračovat do centra na kole.
 V lokalitách s přímým napojením na nadřazenou dopravní infrastrukturu, která odvádí
tranzitní silniční dopravu z exponovaných částí města, fungují moderně vybavená,
zabezpečená truck centra pro odstavování nákladních vozidel.

Letiště i řeka mají potenciál

 Na pozemcích ve veřejné části letiště Hradec Králové je vybudováno zázemí pro
investory z oblasti leteckého vývoje a výroby.
 Letiště je kvalitně napojeno na navazující silniční síť. Z pohledu letového
provozu je letiště zachováno jako zázemí pro výcvikové organizace v oblasti
letectví a současně je zde provozována letecká přeprava.
 Město využívá potenciál řeky Labe a navazující vodní infrastruktury pro
turistické a rekreační účely.

Koordinované plánování dopravy a zapojení
veřejnosti
 Město hraje ve svém regionu roli moderátora plánování mobility a má nastaven efektivní
systém informování a zapojování všech hlavních aktérů městské mobility – odborné i laické
veřejnosti, a dalších účastníků.
 Město vyvíjí i aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce, s partnerskými městy a městy s
inspirativními příklady dobré praxe.
 Město plně využívá potenciál svých obyvatel pro řízený rozvoj. Město a jeho organizace fungují
transparentně, otevřeně a obousměrně komunikují s laickou i odbornou veřejností prostřednictvím
moderních technologií a poskytuje otevřená data.
 Ve městě pravidelně probíhají osvětové a informační kampaně s tématy udržitelné městské
mobility.
 V praxi se osvědčuje zavedení principů integrovaného dopravního plánování. Město aplikuje
výsledky vědeckého a technického pokroku do svého dopravního systému, podporuje
alternativní způsoby dopravy, progresivní dopravní systémy a posiluje roli informačních technologií.
 Jednotlivé strategické rozvojové koncepce jako je strategický plán rozvoje města, územní plán,
plán mobility a další relevantní koncepce „spolu mluví“, vzájemně se doplňují a podporují.
 Město strategicky plánuje rozvoj mobility, sbírá relevantní data, vyhodnocuje je a pravidelně
aktualizuje Plán mobility v dialogu s odbornou i laickou veřejností. Financování realizace Plánu
mobility je zajištěno rozpočtem a rozpočtovými výhledy města dlouhodobě udržitelným způsobem.

Další postup prací
•

Vyhodnocení odložených dopravních průzkumů realizovaných
v 10/2021:
 počtu cestujících v městské hromadné a železniční dopravě
 průzkumu cyklistů

•

Zahájení prací na návrhové části dokumentace (Fáze C) –
10/2021

•

Úplné dokončení Fáze B – 01/2022 (vyhodnocení průzkumů,
multimodální dopravní model)

•

Dokončení Fáze C – 07/2022

Připomínky k analytické části

posílejte do 1.11.2021
na adresu
dotazy@hradecjede.cz

Děkujeme za pozornost

