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Zápis z jednání pracovní skupiny SUMP ze dne 24.9.2020 

 

Přítomni: Ing. Pavel Blažek, Zdeněk Šilhan, Ing. Jiří Rutkovský, Ing. Rozsypal, Ing. arch. Ing. Jiří 

Janďourek, Vojtěch Janků, Ing. Josef Mareš, Ing. Karel Králíček, Ing. Zdeněk Rogalewicz, Mgr. Barbara 

Steinzová, Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D. 

Program: 

9:00 – 11:00 Řízená diskuze s členy pracovní skupiny o aktuálních a dlouhodobě přetrvávajících 

problémech v dopravě.  

 

Jednání zahájila manažerka projektu SUMP, Mgr. Steinzová. Zmínila, že jednání se účastní i zástupce 

společnosti GaREP jakožto zpracovatel přípravy integrované strategie (ITI) aglomerace.  

Řízenou diskuzi vedl Ing. Mareš. Po představení všech přítomných následovala prezentace, kde byly 

představeny základní informace o projektu, navržený postup prací, organizační struktura, atd. 

Členové pracovní skupiny dostali k dispozici problémy definované při tvorbě dokumentu SUMF týkající 

se veřejné dopravy a cyklodopravy, na který SUMP navazuje (doplňuje ho, aby byly obsaženy všechny 

druhy dopravy), na které v diskuzi navázali. Postupně byly diskutovány problémy podle jednotlivých 

druhů dopravy. 

 

1. Cyklodoprava 

Ing. Rutkovský zmínil jako hlavní problém, že město nebuduje infastrukturu pro cyklisty, nedostatečná 

investiční činnost.  

Ing. Blažek uvádí jako problém průjezd městem, pokud chce na kolo, musí se nejprve dopravit 

autem/alternativou přes město. 

Diskutující se shodli, že problém je špatný průjezd městem, kdy zásadní osa pro cyklisty je paralelní 

s tramvajovou tratí, což implikuje úrazy cyklistů (pád do kolejí) a není k tomu alternativa. Týká se to 

hlavně viaduktu (za viaduktem zastávky, zúžený koridor), spojnice od Lidových sadů směrem k Ještědu.  

Ing. Blažek zmínil nemožnost jet na kole směr Liberec – Mníšek nebo Liberec – Hodkovice nad 

Mohelkou.  

Ing. Králíček vznesl dotaz na cyklokoordinátora města. 

Ing. Rutkovský dále upozornil na rekonstrukci silnice směrem k nádraží, kde ale chybí úpravy pro 

cyklisty. 

Na to navázal Ing. arch. Ing. Janďourek, kde zmínil opakující se chyby v přípravě projektů, ať už jde o 

sdružené opravy, samotné opravy, nepočítá se zde s cyklodopravou, protože je to ve výsledku 

jednodušší na úpravu. Cyklodoprava zde není upřednostňována, podporována. 

Uvedl nutnost více intenzifikovat centrum města, investovat do zahušťování místo podpory výstavby 

na okrajích města, která generuje IAD a související problémy. Výstavba satelitů v okolí Liberce a 
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roztroušená výstavba z hlediska hustoty nenaplní finančně potřeby pro MHD, podpora výstavby snižuje 

potenciál veřejné dopravy. 

Byl zmíněn chybějící generel cyklodopravy, Ing. Rozsypal dodal, že je zpracováván. Ing. arch. Ing. 

Janďourek zmínil, že vzniká manuál veřejného prostoru, jehož součástí je i řešení ulic.  

Diskuze o přístupů politiků, jejich preferencích, prioritách. Potřeba osvěty a inspirace např. v 

partnerských městech SML. 

Zmíněn špatný přístup v podobě ulice Milady Horákové, kde je střet mezi rekreační cyklodopravou (což 

by řešila dokončená páteřní síť Odra – Nisa) a pak doprava místo IAD – otázka, jak udělat vnitřní 

městský okruh – dostatečný široký, ale cyklodoprava je brána jako součást IAD, není odděleno a 

integrovat s pěší nebo IAD? 

Ing. Rutkovský k tomu doplnil, že cyklista patří do hlavního dopravního prostoru, pokud jde o smíšené 

trasy, tak k tomu se zamítavě staví skupiny obyvatel s omezenou mobilitou.  

Zmínil také problém rušení úprav pro cyklisty, například prostory u kraje, nebo zrušení průjezdnosti 

Moskevskou ulicí směrem dolů v rámci projektu soukromého investora, nyní jednosměrné.  

Další problém, který uvedl, se týká organizace, kompetencí – dopravní projekty připravuje DPMLJ, mělo 

by ale dělat město, dopravní podnik by neměl utvářet veřejný prostor.  

Je třeba posílit cyklo a pěší dopravu mezi dolním a horním centrem města – šířková redukce ulice 1. 

Máje, tuto ulici věnovat cyklo a pěší.  

Ing. Rutkovský uvedl, že chybí krajský cyklo dokument na úrovni generelu, který by propojil zájmy a 

potřeby Liberce a Jablonce (ŘSD). 

 

Problémy: 

 Město nebuduje infrastrukturu pro cyklisty (nedostatečná investiční činnost), 
pomalá realizace záměrů v oblasti cyklodopravy 

 Nebezpečný průjezd městem 

 Při přípravě projektů (opravy, úpravy infrastruktury) se nepočítá s cyklodopravou 

 OBECNÝ PROBLÉM – VÝSTAVBA NA OKRAJÍCH MĚSTA, KTERÁ GENERUJE VÍCE IAD A 
IMPLIKUJE DALŠÍ PROBLÉMY V DOPRAVĚ, je třeba intenzifikovat centrum města 

 Chybějící generel cyklodopravy/nerespektování cyklogenerelu 

 Přístup politiků a jejich priority 

 Příprava dopravních projektů dopravním podnikem DPMLJ místo SML 

 Rušení úprav pro cyklisty (např. prostory u kraje nebo Moskevská ulice) 

 Liniové bariéry železniční dopravy 

 Politická i společenská preference IAD. 
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2. Veřejná doprava 

Ing. Blažek uvedl problém spojení Liberec – Praha, ovšem jak to řešit, je to záležitost MD, je třeba 

lobbovat na MD za zlepšení situace (Liberec ve spolupráci s Jabloncem a Libereckým krajem). 

Dále uvedl nutnost zvýšit četnost linek, kapacity autobusů, jsou hodně založené na komerčních linkách, 

možné riziko jejich rušení (dopady Covid). 

Jako problém uvedl chybějící koordinaci příměstské dopravy, jako příklad uvedl Krásnou Studánku, kde 

jezdí paralelně autobusy. 

Problém je obsluha území s malou hustotou obyvatel (okrajové části, výstavba RD), například vilová 

čtvrť směrem k Lidovým sadům, Ruprechticím – jak toto území efektivně dopravně obsloužit stávajícím 

systémem veřejné dopravy? (menší autobusy?) 

Dále Ing. Blažek uvádí podporu veřejné dopravy prostřednictvím vhodné koncepce parkování ve městě. 

Dále zmiňuje chybějící přestupní bod u nádraží (v centru Liberec Fügnerova), Ing. arch. Ing. Janďourek 

souhlasí.  

Další problém je neochota DPMLJ integrovat příměstskou dopravu do MHD. Je třeba najít přestupní 

dopravní uzly na městském okruhu, kde se bude integrovat.  

Ing. arch. Ing. Janďouek zmiňuje, že aby byla hromadná doprava konkurenceschopnější, třeba 

omezovat tranzitní toky přes centrum, aby se zrychlila průjezdnost městem.  

Ing. Blažek uvádí nutnost posílit regionální dopravu z hlediska vlaků – četnost zastávek na hlavní trati, 

např. u škol, na regionální úrovni posílit jejich četnost. Dále nutnost distribuovaných přestupních míst 

(ne pouze jedno v centru).  

Ing. Blažek zmínil, že je nutnost dostat se všemi linkami MHD na terminál Fügnerova, kvůli dostupnosti 

centra, od nádraží nebude nikdo ochotný jít pěšky.  

Navazuje problémem vzdálenost vlakového nádraží od centra, obává se o úpadek využívání ŽD do 

budoucna a nahrazením IAD. Je třeba propojit tramvaj s železniční infrastrukturou nebo udělat nějaký 

apendix směrem k centru – alespoň v krátkých relacích v okolí města je třeba dostat lidi do centra. 

Nebo na relaci nahradit vlak alternativou (pendlování). 

Ing. Mareš vznesl dotaz na budoucí autobusové nádraží.  

Ing. Blažek uvádí možný přestup na vlak, autobusy se nesmí odstavovat v centru města, nutná těsnější 

přestupní vazba mezi autobusy a vlaky.  

Ing. Arch. Ing. Janďourek navrhuje kapacity malého autobusáku věnovat parkování (Ing. Blažek zmínil 

nutnost kapacitního parkování pro veřejnost).  

Souvisí s tématem – do budoucna lze očekávat rozšiřování úřadu z důvodu přenosu státní správy na 

město, týká se prostor Skloexportu a okolí URAN, nutnost dostatečné kapacity parkování. 

Ing. Mareš vznesl dotaz na životnost tunelu u nádraží – Ing. arch. Ing. Janďourek informuje, že 

proběhne oprava portálových částí, celé se to snášet nebude, týká se let 2023 – 2025, aktuálně se 

vymezuje s ŘSD ochranné pásmo tunelu.  
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Ing. arch. Ing. Janďourek uvedl nutnost odseparovat dopravu směrem k malému divadlu, ul. Košická. 

Posílení osy a segregace autobusové dopravy.  

Ing. Rutkovský uvedl problém nákladového nádraží, jeho potenciál – proč na nejcennějším místě je 

nádraží? Vojtěch Janků reagoval, že toto téma se aktuálně řeší na KAM, vymístění kolejí, prostory spíše 

vhodné pro zastavění, z hlediska koncepce a prostupnosti města problém, správa železnic připravuje 

případovou studii, počítá se se zrušením prvních tří kolejí za výpravní budovou pro funkce 

autobusového nádraží. Ing. Mareš reagoval – co potřeby nákladní dopravy? Nedostatečné kapacity 

železniční nákladní dopravy implikují více aut. 

 

Problémy 

 Výstavba satelitů v okolí města a roztroušená výstavba nenaplní finančně potřeby 
pro MHD a podpora této výstavby snižuje potenciál veřejné dopravy – efektivní 
obsluha okrajových částí města veřejnou dopravou 

 Spojení Liberec – Praha (veřejná doprava) 

 Chybějící koordinace příměstské dopravy (příklad Krásná Studánka, paralelní 
autobusy) 

 Neochota integrace příměstské dopravy do městské hromadné dopravy 

 Tranzitní doprava v centru a pomalý průjezd městem MHD 

 Nedostatečná regionální železniční doprava, problém přestupních míst 

 Vzdálenost vlakového nádraží od centra 

 Nedostatečná přestupní vazba mezi autobusy a vlaky 

 Politická i společenská preference IAD. 
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3. IAD 

Ing. Blažek uvádí jako problém neexistující alternativu průjezdu městem, lze jedině přes centrum.  

Ing. arch. Ing. Janďourek zmiňuje přílišné preferování ve všech složkách přípravy IAD, je po ní politická 

a společenská poptávka. 

Je třeba dokončit vnitřní městský okruh, eliminovat tranzitní dopravu v centru. Potřeba obytné zóny, 

zóny 30, eliminovat šířkové poměry komunikací, investovat do pěší infrastruktury, chodníků, eliminací 

tranzitní dopravy (více parkování pro rezidenty). Komunikace jsou předimenzované, doprava je 

pomalá, vznikají kongesce, nutnost zmenšovat profily z hlediska IAD, jít na minimální hodnoty a 

maximalizovat lochy pro pěší a cyklodopravu.  

Nutnost redukovat průjezd Sokolskou a Šaldovým nám, aby se zrychlila doprava, dokončit vnitřní 

okruh, který se nestaví, ale formuje prostřednictvím šířkových profilů komunikací a dobudováním 

Pastýřské ul. 

Ing. Rozsypal zmínil problém křižovatek spojujících město s I35, jsou na hranici kapacity. 

Ing. Blažek: Nutnost alternativy (v případě nehody velký problém), je třeba, aby průtah fungoval víc 

pro vnitroměstskou dopravu.  

Nutnost vyřešit severní část průmyslové zóny a obchodní části zóny. Ing. arch. Ing. Janďourek zmínil 

vznik sběrné komunikace, měla by být komunikací druhé třídy („Hitlerova dálnice“), nutnost napojení 

severní prům. zóny v oblasti Svárova, nutnost odlehčit křižovatce „sněhulák“, nutnost posílit rozvojové 

plochy u mezinárodního letiště (není tam krajská komunikace, vše komunikace místní třídy). Propojení 

ze Svárova v ÚP nevychází z dopr. intenzit. ŘSD toto doporučilo, MD zamítlo, ale snad se povede do ÚP 

zanést.  

Ing. Mareš vznesl dotaz na zkapacitnění I35 – Ing. Rozsypal uvedl, že to není zásadní problém, přestože 

tomu intenzity napovídají, spíš je problém již zmíněný, křižovatky napojující komunikaci.  

Ing. Rutkovský zmiňuje nedostatečnou odbornost projektantů a nedostatečnou přípravu projektů, 

např. se nepočítají kapacity.  

Na to navázala diskuze o technické stránce přípravy projektů, osvětě politiků, inspiraci partnerskými 

městy. Ing. Rozsypal uvedl, že je nutné mít koncepční dokument pro projektanty, podle kterých budou 

postupovat.  

 

Problémy: 

 Není alternativa průjezdu městem mimo centrum, chybějící vnitřní okruh 

 Nedostatečná kapacita křižovatek spojující město s I35 

 Chybějící koncepční dokumenty (koncepční materiál pro projektanty, koncepce 
zklidňování dopravy, cyklodopravy a další) 

 Nedostatečná odbornost projektantů, nevhodná příprava projektů. 
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4. Doprava v klidu 

Diskuze o tom, že ani parkovacích domů nemá být ve městě příliš, Ing. Blažek podporuje navyšování 

parkovacích míst.  

Ing. arch. Ing. Janďourek má opačný názor, snižovat, resp. navyšovat pouze pro rezidenty, eliminovat 

normativně daný věci z hlediska rezidentního parkování, (podporovat tím bydlení v centru) a na I35 – 

pro návštěvníky města.  

Ing. Rozsypal dodává, jaké jsou možnosti ovlivnit parkování ve městě ve vztahu k soukromým 

parkovacím domům.  

Ing. Rutkovský zmiňuje chybějící dopravní politiku parkování. 

Ing. arch. Ing. Janďourek kritizoval zdražení parkování ve městě, není to koncepční řešení dopravy 

v klidu, neřeší to lokality, sociální skupiny, jak je to ovlivní atd.  Zmínil nutnost rozšíření modrých zón, 

rezidentního parkování. 

Ing. Rutkovský zmiňuje, že je to problém politický – volby. Ing. arch. Ing. doplňuje, že argument proti 

dopravním změnám v centru může být modernizace KNL.  

Problémy: 

 Chybějící odstavná parkoviště na okraji města 

 Nedostatečné kapacity pro rezidenty města, nutnost rozšíření modrých zón 

 Nemožnost ovlivnit parkování z hlediska soukromého vlastnictví 

 Chybějící dopravní politika parkování 
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5. Pěší 

Ing. arch. Ing. Janďourek a Ing. Rozsypal – pěší doprava se v Liberci neřeší, Ing. Rozsypal dodává nutnost 

nastavit pěším podmínky, například v současné době je v některých místech bezpečnější jít vozovkou 

než po chodníku, ve městě se řeší primárně IAD a když zbyde prostor (šířka), udělá se chodník. Je nutné 

podporovat prostupnost územím.  

Je nutné začít naplňovat zelené pásy uvedené v ÚP pro zklidňování dopravy.  

Nutné, aby projektant už dostal komplexní zadání, že musí řešit v projektu všechny dopravy najednou.  

Diskuze – jak změnit vnímání lidí – Ing. arch. Ing. Janďourek uvádí, že společenský tlak způsobí, že i 

projektanti atd. budou lépe fungovat. Ing. Rozsypal dodává, že to musí jít dohromady, změna 

infrastruktury, osvěta a propagace.  

Jak pojmout strategii, jak zakomponovat průběžnou osvětu a edukaci obyvatel. Jak komunikovat 

základní vizi. K tomu Ing. arch. Ing. Janďourek dodává – i směrem na kraj. 

 

Problémy: 

 Opomíjení pěší dopravy 

 Bezpečnost (nebezpečnost) infrastruktury pro pěší 

 Příprava projektů, komplexní zadání a řešení  

 Nenaplňování zelených pásů z ÚP pro zklidňování  

 IAD v pěší zóně 

 Vnímání lidí pěší dopravy 

 Politická i společenská preference IAD. 

 

Ing. Mareš vznesl dotaz na dlouhodobou ekonomickou udržitelnost dopravy. 

Ing. Blažek uvádí jako příklad koordinaci MHD a příměstské dopravy a související úspory provozních 

nákladů.  

Změna dopravní obsluhy málo obydlených oblastí – legislativa na to není nastavená, možná příležitost 

v rozvoji alternativ (elektro), město by to mělo podporovat edukačně, finančně.  

Další možnost příjmů ze strany developerů, kteří by měli hradit některé vstupy do území (podílet se na 

obnově infrastruktury). 

Nerozvíjet se extenzivně – je to finančně nákladné. 

Změna RUD. 

 

Závěr 

Ing. Mareš vyzval členy k dalšímu doplnění a zaslání návrhů projektů, o kterých je již v tuto chvíli známo, 

že se plánují realizovat – bez ohledu na výstupy SUMP.  

Zapsala: Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D. 


