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ÚVOD 

 Přichází čas, kdy je potřebné bilancovat předcházející období, kam jsme se v rozvoji města posunuli. 

Jedním z důležitých témat je doprava, protože se týká nás všech – dojíždějících do zaměstnání, školy, 

školky, nemocnice nebo třeba za nákupy, kulturou nebo sportem. Za sebe musím konstatovat, že se za 

poslední roky stále o krůček posouváme. Zásadním úkolem města je vytvořit dobré podmínky v dopravě pro 

naplnění požadavků občanů a dnešní doby.  

V této zprávě se zabývám charakteristikou města včetně rozdělení pozemních komunikací. Dále 

současnou dopravní situací, kde jsem město rozdělila do čtyř částí z hlediska tranzitní dopravy. Další část 

patří pozemním komunikacím, včetně kapitálových výdajů směřujících na modernizaci a rozšíření městské 

dopravní infrastruktury. Část je věnována mostům, lávkám a propustkům. Další část se zabývá 

problematikou parkování. Další kapitoly jsou věnovány chodcům a cyklistům, kteří bývají neprávem 

opomíjeni a dále zvláštnímu užívání komunikací, autovrakům, dopravní obslužnosti ve městě i taxislužbě. 

V posledních dvou bodech se zabývám bezpečností silničního provozu (BESIP) – dětské dopravní hřiště a 

ve stručnosti dopravními nehodami. 

 Pro lepší přehlednost a orientaci jsem do zprávy vložila několik mapek, tabulek, fotografií a také 

odkazů na webové stránky. 
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 Mým přáním je, aby výstupy z této práce posloužily jako určitý informační zdroj o současné dopravní 

situaci ve městě. 

CHARAKTERISTIKA MĚSTA SVITAVY 
 

Město se nachází ve východních Čechách, téměř na hranici Čech a Moravy. Leží v nadmořské 

výšce 435 m. n. m. Městem protéká řeka Svitava, která pramení z nedalekých lesů a nikterak neovlivňuje 

dopravu ve městě, jelikož se jedná o malý tok a nečiní tak terénní překážku. Rozloha města je 1 133 ha a ke 

dni 1. 1. 2018 zde trvale žilo 16 937 obyvatel. Město se dělí na čtyři části, viz obrázek 2. I když město z 

hlediska České republiky nepatří co do počtu obyvatel a rozlohy k významným městům, je důležitým 

dopravním uzlem spojujícím Čechy a Moravu. To s sebou nese i svá negativa z hlediska zatížení silniční 

dopravou, což znázorňuje obrázek 1, na kterém je znázorněna dopravní síť Pardubického kraje, ze které 

jsou patrné dopravní zátěže pozemních komunikací. 

 

                              Obrázek 1 - Zatížení silniční dopravou města Svitavy a jeho okolí 

 

 Městem prochází tři silnice I. třídy, z nichž dvě jsou zařazeny do kategorie mezinárodních silnic, a 

jedna silnice II. třídy. V tabulce 1 jsou vypsány jednotlivé kategorie, čísla pozemních komunikací, které 

prochází městem, jejich směr a jednotlivé funkce nejen z hlediska města, ale i v rámci vyššího územního 

celku. 

Silnice Směr Funkce v rámci města Funkce v rámci vyššího celku 

I/34 Polička, Koclířov Průjezdní komunikace Celostátní 

I/35 (E442) Litomyšl, Mohelnice Budoucí obchvat města Mezinárodní 

I/43 (E 461) Brno, Lačnov Průjezdní komunikace Mezinárodní 

II/366 Litomyšl Spojovací komunikace Okresní 
 

Tabulka 1 - Páteřní silnice města Svitavy 

 

Všechny výše uvedené pozemní komunikace mají pro město veliký význam nejen z hlediska 

dostupnosti např. do škol, za sociálními službami, zaměstnáním, ale i možnosti a perspektivy pro 

průmyslové, či logistické společnosti, které nejvíce oceňují napojení na silniční případně železniční síť. 
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Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů jsou pozemní 

komunikace rozděleny do čtyř kategorií: 

a) Dálnice (není na území města ani v rámci vyššího celku) je v majetku státu a správou je    

pověřena Správa a údržba silnic; 

b) Silnice se v rámci své kategorie dále člení na tři třídy: 

Silnice I. třídy je na katastrálním území města v délce 11,53 km, z toho 5,45 km silnice I/35 

a 6,13 km silnice I/43. Je v majetku státu, v působnosti krajského úřadu a správou je 

pověřena Správa a údržba silnic. 

Silnice II. třídy je ve správním obvodu města v délce 34,3 km, z toho 2,2 km na katastrálním 

území Svitav – II/366 (ul. Pražská a Sokolovská). Je v majetku kraje, v působnosti obce s 

rozšířenou působností a správou je pověřena Správa a údržba silnic. 

Silnice III. třídy je ve správním obvodu města v délce 112,5 km, z toho 2 km na katastrálním 

území Svitav (silnice III/0436 Kamenná Horka). Je v majetku kraje, v působnosti obce s 

rozšířenou působností a správou je pověřena Správa a údržba silnic; 

c) Místní komunikace se dle dopravního významu a určení a stavebně technického vybavení 

rozdělují do čtyř tříd. Ve městě je celkem 75 km místních komunikací, které jsou v majetku 

            města; 

d) Účelové komunikace se člení na veřejně přístupné a neveřejně přístupné. Jsou v majetku  

             města nebo soukromých vlastníků a zpravidla bývají oddělené dopravní značkou. Na   

             neveřejných komunikacích rozhoduje o pravidlech vlastník.
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SOUČASNÁ DOPRAVNÍ SITUACE VE MĚSTĚ 
 

Město je z hlediska silniční dopravy rozděleno do čtyř částí, které mají společný bod v centru 

města, v místě, kde se protínají silnice I/34 a I/43. V tomto místě se nachází velká okružní křižovatka. 

Na obrázku 2 jsou zobrazeny jednotlivé části města. 

1. Západní část města, zóna Předměstí a Město (plní funkci částečně obytnou a  

            částečně plochy pro občanskou vybavenost); 

2. Jižní část města, zóna Lány (plní převážně funkci obytnou); 

3. Severní část města, zóna Lačnov (plní převážně funkci obytnou); 

4. Východní část města, průmyslová zóna (plní především funkci rekreační,  

            průmyslovou, výrobní). 

 

                  Obrázek 2 - Jednotlivé body silniční dopravy 

 

Silniční dopravu ve městě tvoří specifická základní síť, která se skládá z tří silnic I. třídy (I/34, 

I/35) a I/43 a z jedné silnice II. třídy (II/366). Tyto silnice tvoří základní síť pro tranzitní dopravu 

městem. Nejdůležitější křižovatkou ve městě z hlediska tranzitní dopravy je velká okružní křižovatka, 

která spojuje silnice I/34 a I/43 a místní komunikaci ulice Purkyňova. 

 

 

            Obrázek 3 - Velká okružní křižovatka 
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Největší zatížení, dle sčítání dopravy v roce 2016, má silnice - směr centrum (15 665 

motorových vozidel*), silnice I/43 Brno (12 707 motorových vozidel*), silnice I/34 Lačnov (7 432 

motorových vozidel*), silnice I/34 Koclířov (7 120 motorových vozidel*). Místní komunikace Purkyňova 

je s nejmenší intenzitou dopravy. Tato intenzita je pouze pětinová oproti ostatním směrům. 

*Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy ve vozidlech za 24 hodin. 

Druhou důležitou křižovatkou směrem do centra města je malá okružní křižovatka na silnici 

I/34, místní komunikace ulice Purkyňova a Erbenova. V blízkosti této křižovatky se nachází 

autobusové nádraží a nemocnice. Nevýhodou této okružní křižovatky je nedaleký přechod pro chodce 

se světelným signalizačním zařízením, který při zeleném signálu pro chodce způsobuje kongesce, 

které zasahují až do samotné křižovatky, což je zřejmé z obrázku 4. Silnice I/34 – úsek od velké 

kruhové křižovatky přes malou okružní křižovatku až tříramennou křižovatku ze směru Polička a 

Litomyšl je velmi zatížen, projede tudy až 15 665 motorových vozidel během 24 hodin. 

 

           Obrázek 4 - Okružní křižovatka I/34 a MK Purkyňova a MK Erbenova 

Jak již bylo zmíněno, základní síť tvoří silnice I/34 a II/366, které se kříží v blízkosti 

svitavského gymnázia a parku Jana Palacha. Jedná se o první křižovatku těchto komunikací ze směru 

Polička a Litomyšl. Nevýhodou této křižovatky jsou špatné rozhledové podmínky, jelikož stavby ze 

severovýchodní strany zasahují až k okraji chodníku, který vede podél této křižovatky. 

 

            Obrázek 5 - Křižovatka I/34 a II/366 

Nejdůležitější stavbou v jižní části města je z hlediska dopravy mimoúrovňové křížení silnice 

I/43 s železniční tratí č. 260 (Brno – Česká Třebová). Nachází se zhruba 1 km před městem. Jedná se 

o klenbový podjezd. Tato stavba je z hlediska dopravy nevýhodná a nebezpečná. Jsou zde velmi 

špatné rozhledové podmínky, jelikož je stavba ve sklonu a před i za ní se nachází zatáčky, tudíž 

file:///C:/Users/snekovaj/C:/i/43
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projíždějící vozidla musí zpomalit a kvůli tomu je tohle místo kritické z hlediska kapacity. V tomto místě 

dochází k častým dopravním nehodám. 

 

                                    Obrázek 6 - Mimoúrovňové křížení silnice I/43 a tratě č. 260 

Dále při vjezdu do města se na tuto komunikaci napojují dvě komunikace III. třídy ze směru 

Hradec nad Svitavou (III/3665) a Kamenná Horka (III/0436). Jedná se o křižovatky, které spojují místní 

komunikaci s danou částí území. Jsou zobrazeny na obrázku 7. Tranzitní doprava má bohužel 

negativní dopad na křižovatku I/43 a III/3665. Silnice III/3665 má totiž převládající funkci spojovací, 

protože je jednou ze dvou alternativ cesty z okolních menších obcí, jako jsou např. Radiměř, Banín 

nebo i samotný Hradec nad Svitavou při cestování do škol, zaměstnání nebo jiných institucí. Tudíž zde 

při ranních dopravních špičkách, kdy tyto obce generují výchozí dopravu a město je cílem, vznikají na 

této křižovatce fronty. Tato silnice dále pokračuje městem a v jižní části prochází ještě dalšími 

křižovatkami. Tyto křižovatky nemají vliv na tranzitní dopravu, ale svojí intenzitou má tranzitní doprava 

vliv na tyto obslužné a sběrné komunikace. To se projevuje zejména prodloužením čekací doby při 

odbočování z vedlejších dopravních směrů, protože se jedná o neřízené křižovatky. 

 

      Obrázek 7 - Křižovatky I/43 a III/0436; I/43 a III/3665 

Plochy v severní části města plní převážně obytnou funkci. Základní komunikace je zde silnice 

I/43, která protíná město směrem jih sever. Nachází se zde vlakové nádraží, které v pravidelných 

hodinových až dvouhodinových intervalech od 4:00 do 22:00 v pracovní dny bývá cílem individuální 

dopravy, jelikož zde zastavují rychlíky spojující Prahu a Brno, či regionální vlaky spojující Svitavy a 

Borovou u Poličky přes město Polička. Tento faktor má vliv na vnitřní dopravu ve městě. Silnice I/43 

spojuje v této části města veškeré místní komunikace, které se na tuto silnici napojují na křižovatkách. 
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Dvě důležité křižovatky jsou na konci města. Nejprve se spojí silnice I/35 a I/43 a za zhruba 

200 m je další křižovatka, kde se tyto silnice opět rozpojují. První křižovatka je čtyřramenná průsečná 

a druhá je tříramenná styková a obě jsou zobrazeny na obrázku 8. Na těchto křižovatkách je velice 

silný a rychlý hlavní dopravní proud, jelikož zde vozidla jedou nejvyšší povolenou rychlostí, často i 

vyšší, a tudíž zde jde o velice složité levé odbočení zejména z vedlejších komunikací. Vlivem toho 

vznikají dlouhé fronty a řidiči musí čekat i několik minut, než se podaří odbočovací manévr dokončit.  

 

        Obrázek 8 - Křižovatky I/35 a U/43 a III/003532; I/35 a I/34 

Plochy ve východní části města plní především funkci rekreační a průmyslovou (výrobní). 

Nachází se zde celkem tři zahrádkářské kolonie a průmyslová zóna Paprsek. Základní komunikace je 

v této části silnice I/34, která se zhruba 2 km za městem napojuje na silnici I/35. Zóna Paprsek je 

průmyslová část města kde se nachází výrobní podniky. Rozloha této oblasti je 39 hektarů. Nyní zde 

sídlí 9 průmyslových firem. Tato zóna je obsluhována jedinou pozemní komunikací Průmyslová, což 

do budoucna při rozrůstání průmyslové zóny bude nevýhoda. 

Ovšem při výstavbě obchvatu je počítáno s napojením této zóny, což značně ulehčí úseku od 

této křižovatky do centra města. Na obrázku 9 je vidět křižovatka I/34 X místní komunikace 

Průmyslová, která slouží k vjezdu do průmyslové zóny Paprsek. V této části města v úrovni, kde by 

měla vést budoucí trasa obchvatu, se nachází zahrádkářská kolonie. 

 

     Obrázek 9 - Křižovatka I/34 a MK Průmyslová 

POZEMNÍ KOMUNIKACE – záměry a realizované investice 

 
Stav silnic I. třídy, které prochází městem, není úplně nejlepší. To samé lze říci i o silnicích II. 

třídy, ale i o ostatních komunikacích místních a účelových. I když se vlastníci a správci jednotlivých 

komunikací snaží udržovat je v řádném a bezpečném stavu, stále to nestačí. Trvale se zhoršuje stav 

krytu vozovek zejména vlivem těžké dopravy. Podkladní konstrukční vrstvy, které byly budovány v 
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minulosti, nejsou na takovou zátěž připraveny, a proto dochází v krytu vozovek k vyjetým kolejím, 

trhlinám a lokálním propadům. V některých částech komunikací je technický problém zapříčiněn 

uloženými inženýrskými sítěmi, které dosahují hranice své životnosti a proto je nutné je rekonstruovat. 

To však vyžaduje nemalé finanční prostředky. 

V letošním roce provedlo Ředitelství silnic a dálnic opravu prstence živičného krytu velkého 

kruhového objezdu. Oprava proběhla ve velmi zkrácené lhůtě (původní odhad byl dva měsíce) bez 

větších problémů, i když doprava ve městě značně zhoustla.   

Byla provedena konečná úprava malé okružní křižovatky pod nemocnicí a oprava části 

živičného krytu od této křižovatky po křižovatku s ulicí Tyrše a Fűgnera na silnici I/34. Součástí této 

opravy je provedení opravy živičného krytu od uvedené křižovatky až po křižovatku se silnicí I/34 a 

II/366, kdy bude tato styková křižovatka nahrazena křižovatkou okružní. Následně dojde k posunutí 

chodníku před budovou městského úřadu (vila) a posunutí přechodu pro chodce u finančního úřadu. Z 

důvodu přeložky inženýrských sítí bude toto provedeno ve II. etapě v příštím roce. V měsíci září byly 

zahájeny, na větší části ulice u základní školy T. G. Masaryka na začátek ulice Poličská, rekonstrukce 

kanalizačních a vodovodních přípojek. Práce probíhaly za částečné uzavírky této komunikace a termín 

dokončení byl, dle smlouvy o dílo, stanoven na 25. 10. 2018.  

V současné době je Ředitelstvím silnic a dálnic zpracovaná projektová dokumentace na 

rekonstrukci úseku silnice I/43 od kruhové křižovatky (ulice Brněnská a Kapitána Jaroše) po konec 

města. Realizace této rekonstrukce je navázána na investiční akce správců a uživatelů inženýrských 

sítí. Z pohledu města se jedná zejména o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v chodníku naproti 

parkoviště u Lidlu a v úseku od restaurace Grunt po výjezd do Hradce nad Svitavou. Rekonstrukce 

bude hrazena z rozpočtu města a skupinového vodovodu. Z důvodu stavby dojde i k přeložce 

plynovodu a části sítí ve správě společnosti ČEZ. S uvedenými správci inženýrských sítí vede 

Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem jednání, na základě kterých dojde k časovému 

sladění všech stavebních prací. Součástí projektu budou i některé dopravní objekty města – 

přechodové ostrůvky, zastávky autobusů, přechody pro chodce. 

V současné době byl dokončen projekt „Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy“, kde 

proběhly práce na rekonstrukci povrchů v úseku od křižovatky s ulicí Nejedlého po křižovatku s ulicí 

Kollárova. Délka rekonstruovaného úseku je 321 metrů a součástí stavby byla obnova chodníků 

včetně nových obrubníků. Chodníky byly provedeny ze zámkové dlažby. Stavba byla převzata a 

v současné době je před závěrečnou kontrolní prohlídkou (kolaudace). 

Dalším realizovaným projektem byla „Rekonstrukce komunikace ulice Pavlovova“. Práce 

proběhly v úseku od křižovatky s ulicí Radiměřská po křižovatku s ulicí Edvarda Beneše. Délka 

rekonstruovaného úseku je 346 metrů. U rekonstruované komunikace se jednalo o kompletní výměnu 

podkladních vrstev včetně nového asfaltového krytu. Součástí stavby byla také rekonstrukce již 

nevyhovujících chodníků, které byly zhotoveny ze zámkové dlažby. Stavba byla převzata a v současné 

době je před závěrečnou kontrolní prohlídkou (kolaudace). 

V jarních měsících byla zahájena stavba chodníku podél silnice I/43 v Lačnově. Celková délka 

chodníku je 2 187 m. Jedná se o nový chodník, který doposud v těchto místech chyběl. Stavbou 
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chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se podél silnice I/43. Stavba by měla být 

dokončena do konce roku 2018. 

V současné době probíhá v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra na ulici U Tří 

mostů výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty, součástí které budou i nové přechody pro chodce s 

ochrannými ostrůvky a nové autobusové zálivy. Tato stezka propojí stávající obchodní centra s nově 

stavěným a zajistí tak větší bezpečnost chodců, kteří se budou pohybovat mezi jednotlivými 

nákupními centry. 

Další velkou stavbou, která byla zahájena je stavba „Přestupní terminál – nádraží“. Cílem 

stavby je zvýšení míry využití veřejné dopravy ve Svitavách a okolí, tedy modernizace infrastruktury 

pro provozování hromadné dopravy, integrace autobusové a železniční dopravy, zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu, rozšíření infrastruktury pro parkování aut a kol, zkvalitnění podmínek pro 

provozovatele veřejné dopravy. Hlavní aktivitou je výstavba terminálu jako významného přestupního 

uzlu veřejné dopravy. Vybudováním terminálu bude zajištěn současný standard dopravní obslužnosti v 

okolí města integrací autobusové a železniční dopravy způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

Jedná se celkovou úpravu prostoru před vlakovým nádražím, kde vzniknou nová parkovací stání pro 

osobní automobily v počtu 61. Je zde počítáno i se 4 stáními pro vozidla přepravující osoby těžce 

tělesně postižené. Součástí stavby je nový mobiliář včetně stání pro jízdní kola, prostory pro 

odpočinek, prostory pro prodejní stánky, veřejné WC, místa pro nastoupení a vystoupení cestujících a 

další bezpečnostní prvky. Je zde řešeno i zastavování autobusových linek s lepší orientací pro 

cestující. Stavba by měla být dokončena v jarních měsících roku 2019. 

Významným projektem, na kterém se město Svitavy podílí a tento je ve stádiu kdy bylo vydáno 

územní rozhodnutí, je stavba přeložky silnice I/43 a to v úseku od Hradce nad Svitavou s napojením 

na silnici I/35 (obchvat města Svitavy). Zástupci města se pravidelně zúčastňují na výrobních 

výborech připravované stavby, u které je plánováno zahájení v roce 2019-2020 a stavba by měla být 

dokončena do dvou let. Obchvat poté významnou měrou napomůže zklidnění dopravy ve městě, kdy 

tranzitní doprava ze směru sever – jih a jih – sever nebude projíždět městem. Tím by mělo dojít z části 

ke zklidnění dnes již neúnosného dopravního zatížení komunikací ve městě. 

Vizualizaci obchvatu města Svitavy je možné najít pod internetovým odkazem: 

https://www.youtube.com/watch?v=n8LX00G-L1Y. 

Město pravidelně v každém roce investuje nemalé finanční prostředky do výstavby nových 

komunikací a chodníků, a dále zabezpečuje přes svojí servisní společnost SPORTES Svitavy s. r.o. 

běžnou údržbu a opravy všech ostatních komunikací v majetku města. Obnova místních komunikací a 

chodníků je řešena postupně a navazuje především na rozsáhlé rekonstrukce. Je ovlivněna hlavně 

stavem inženýrských sítí (zejména kanalizace, plyn a vodovod), které jsou v dožilém stavu a jsou 

častou příčinou havárií a následných zásahů ve vozovkách a chodnících. 

V současné době nechává město zpracovávat projekt „Strategie rozvoje dopravy“ u společnosti 

HBH projekt Brno a to zejména s přihlédnutím k využití moderních trendů v dopravě. To znamená 

využití „Zón 30“, zjednosměrnění některých lokalit, odstranění velkého množství dopravních značek a 

využití přednosti zprava v lokalitách kde to bude možné. Cílem strategie je také odpověď na otázku 

https://www.youtube.com/watch?v=n8LX00G-L1Y
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zřízení linek městské hromadné dopravy a její případné rentability. Po zpracování této strategie, která 

by měla být vodítkem na delší časové období, chce město postupně zavádět změny v dopravním 

značení a to takovým způsobem, aby jednotlivé kroky na sebe navzájem navazovaly a měly smysl. Na 

území města je v současné době umístěno 1 581 dopravních značek včetně dodatkových tabulek. 

Název akce Cena Dotace 

Rekonstrukce povrchu ulice Pavlovova, Svitavy  6 400 000  - 

Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy  8 652 000   1 325 000 

Přestupní terminál Svitavy nádraží 59 620 000 44 519 000 

Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy – 
Moravský Lačnov 

20 984 000 15 100 000 

Tabulka 2 – Započaté investice v roce 2018 

Se stavbami na komunikacích nás zpravidla čeká i několik omezení, která nám krátkodobě 

komplikují pohyb po městě, ale z dlouhodobého hlediska přinesou změnu v podobě zlepšení dopravní 

situace nebo prostředí ve kterém žijeme. 

Přehled změn dopravního omezení je možné najít pod odkazem „Dopravní omezení ve městě“ 

v pravé části webu města: https://www.svitavy.cz/.  Informace jsou pravidelně aktualizovány. 

MOSTY, LÁVKY, PROPUSTKY 
 

Na území města je 19 mostů, 12 lávek, 2 propustky a 2 rozsáhlá zatrubnění. Je o nich vedena 

stanovená dokumentace a jsou prováděny pravidelné prohlídky. V havarijním stavu je lávka na 

Komenského náměstí (Školní), která bude muset být v příštím roce rekonstruována, případně zcela 

uzavřena. Na ulicích Mostní, U Tří dvorů, Seifertova, Lanškrounská a Říční probíhá rekonstrukce v 

souvislosti s realizací protipovodňových úprav koryta řeky Svitavy. V Lačnově probíhala výstavba nové 

lávky na budovaném chodníku. V letošním roce byla opravena lávka na ulici U Lávky (povrch a 

napojení na komunikaci) v objemu 56 tis. Kč. 

PARKOVÁNÍ 
 

Zatímco ještě v 50. letech bylo u nás pořízení automobilu přepychem, je dnes zcela běžné, že 

jedna rodina vlastní i automobily dva (někdy i více) a stávající počet parkovacích míst se tak stává 

velmi žalostným. Z důvodu tohoto nedostatku (není to však pravidlem) se řidiči motorových vozidel, 

mnohdy i vědomě, dopouštějí dopravních přestupků. Ať už je to stání na chodníku v místě, kde to není 

dovoleno dopravním značením nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, tvořený například 

stáním vozidla na trávníku. Nedostatek parkovacích míst je jedním z nejpalčivějších problémů, které 

občany ve městě trápí. Parkování je problém, se kterým se dlouhodobě potýkají snad všechna města 

a nelze je jednoduše vyřešit. I když v posledních letech došlo ke zlepšení počtu stání ve městě, stále 

to nestačí. Největší problémy s parkováním jsou na sídlištích, v samotném centru města a dále v okolí 

nemocnice, polikliniky a institucí především v době dopravní špičky. 

Neustále vzrůstají požadavky na vyhrazení parkovacích míst pro invalidy. Letos byla 

vybudována dvě parkovací místa pro invalidy na horním náměstí naproti hotelu Městský dvůr a jedno 

na sídlišti ulice U Kojeneckého ústavu. Vyhrazené místo má větší nároky na prostor (jeho šířka je 3,70 

a délka 7 metrů) a není jednoduché tento velký prostor najít. Pokud uvážíme, že odbor sociálních věcí 

https://www.svitavy.cz/
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a zdravotnictví jen od začátku letošního roku vydal 165 parkovacích průkazů označující vozidlo 

přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, potom není v našich silách všem žadatelům vyhovět. 

V případě připomínkování u stavebních řízení velmi dbáme na to, aby investoři staveb vždy 

vybudovali i potřebný počet parkovacích míst u nově vzniklých objektů. Případné vybudování 

parkovacích ploch nebo parkovacích domů a to jak nadzemních nebo podzemních je limitováno 

velkou finanční náročností a mělo by být do budoucna řešeno. U stávajících parkovacích ploch je 

pravidelně obnovováno vodorovné dopravní značení, aby při parkování osobních vozidel docházelo k 

maximálnímu využití těchto ploch. 

Přehled nejdůležitějších parkovacích míst, včetně jejich souřadnic GPS je uveden na 

webových stránkách města: https://www.svitavy.cz/cs/m-90-doprava-a-parkovani/. 

 

     Obrázek 10 – 2 vyhrazená parkovací místa pro invalidy u hotelu Městský dvůr 

 

CHODCI 
 

Bezpečnost chodců je na silnicích I. a II. tříd a některých místních komunikacích zajištěna 

přechody pro chodce. Přes komunikace ve městě vede celkem 46 přechodů. Je zajištěna jejich 

údržba, což je důležité zejména v zimním období. Všechny tyto přechody jsou osvětleny a označeny 

dopravní značkou přechod pro chodce (IP6) dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve městě jsou dva 

podchody, které z jihu a severu propojují náměstí. 

Nově bylo vyznačeno vodorovným dopravním značením „místo pro přecházení“ na ulici 

Riegrova, které je využíváno zejména dětmi a to jak ve směru ke sportovní hale nebo při cestě do 

základní školy a gymnázia. 

 

           Obrázek 11 - Místo pro přecházení na ulici Riegrova 

https://www.svitavy.cz/cs/m-90-doprava-a-parkovani/
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Posunutí přechodu pro chodce u finančního úřadu bude realizováno při obnově živičného 

krytu na ulici T. G. Masaryka v příštím roce, jak výše uvedeno. 

V rámci opravy silnice I/43 je projektově připravována úprava všech přechodů na ulici 

Kapitána Jaroše. Všechny budou doplněny o ostrůvky. Přechod u Lidlu bude posunut směrem od 

autobusové zastávky. Směrem z ulice Slezská na lávku do ulice U Lávky vznikne nově místo pro 

přecházení. 

Často požadovaný přechod u úřadu práce bude řešen po dostavbě protipovodňových úprav 

toku řeky Svitavy. Most do ulice Mostní bude z důvodů zachovaného průtokového profilu nahrazen 

lávkou pro chodce a tím budou vytvořeny podmínky pro zřízení přechodu (nebo místa pro 

přecházení). V současné době se zpracovává projektová dokumentace. 

Důležitým prvkem z hlediska bezpečnosti chodců je také stavební stav chodníků. Město 

uspělo v dotačním titulu a tak jsou postupně realizovány další etapy bezbariérových úprav chodníků. V 

příštím roce bude započata IV. etapa oprav bezbariérových chodníků, která naváže na dokončenou 

opravu na ulici Richarda Kloudy a bude pokračovat přes ulici Československé armády, Dimitrovova, 

Edvarda Beneše podél místních komunikací II. třídy, dále podél autobusového nádraží ke kruhovému 

objezdu podél silnice I/34 Máchovou alejí k Městskému muzeu a galerii a od kruhového objezdu k 

nemocnici podél ulice Erbenova.   

V letošním roce byly zhotoveny části chodníků na ulici U Stadionu, Pavlovova a Milady 

Horákové po křižovatku s ulicí Neumannova v celkové délce 80 metrů.                                                                                                                                                                   

V rámci lepší přehlednosti a vyšší bezpečnosti přecházení přechodu pro chodce na ulici T. G. 

Masaryka od obchodní akademie k penzionu No.10 bylo nainstalováno dopravní obdélníkové zrcadlo. 

Toto zrcadlo neslouží k lepší přehlednosti řidičů, jak bývá pravidlem, ale v tomto případě chodců, kteří 

se nyní pouhým pohledem do zrcadla mohou přesvědčit, zda po ulici Tyrše a Fűgnera nejedou 

vozidla, která nejsou, přes instalované zábradlí u apartmánu, vidět.  

   

                                                   Obrázek 12 - Dopravní obdélníkové zrcadlo na ulici T. G. Masaryka 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
 

S cyklistickou dopravou se v dnešní době setkáváme již v každém městě. Je to myšleno jako 

funkce dopravní, rekreační a využití kola jako dopravního prostředku, kde kolo bývá využíváno při 

cestách do zaměstnání, škol či jiných institucí. Proto se ve městech začínají postupně budovat 

cyklistické pruhy, cyklistické koridory a mnohé další stavby vedoucí k preferenci cyklistů. Cyklisté v 
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našem městě nemají žádné preference, ani vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, což je nevýhoda. 

Musejí se pohybovat v hlavním dopravním prostoru společně s motorovou dopravou a hrozí jim tak 

nebezpečí plynoucí z provozu nákladní, popřípadě tranzitní dopravy. Pro pohyb cyklistů z okrajových 

částí města, jako je Lačnov, Lány, nebo sousední obec Hradec nad Svitavou, Vendolí nebo Opatovec 

již existují cyklostezky částečně se smíšeným provozem s chodci nebo zemědělské obslužné cesty. 

Tito cyklisté tak mají možnost vyhnout se hlavním komunikacím a tak i tranzitní dopravě, která je pro 

ně nepříjemná. Nejvíce kolizí a nebezpečných situací hrozí v centru města u velké okružní křižovatky. 

Okružní křižovatka je velice nebezpečná pro cyklisty vzhledem k velkému množství mrtvých úhlů 

projíždějících nákladními vozidly. Vedle základní páteřní dopravní sítě, kterou tvoří tři silnice I. třídy a 

jedna silnice II. třídy ovšem ve městě existuje několik alternativních tras, po místních komunikacích, 

které jsou souběžné se silnicemi I. třídy. Zde se cyklisté mohou pohybovat, aby se vyhnuli těmto 

silnicím a s tím spojeného nebezpečí, což je obrovská výhoda právě pro cyklisty. Ve Svitavách cyklisté 

nemají žádné bariéry, což je velká výhoda. Naproti tomu budování cyklostezek přímo ve městě je 

problém. Stávající zástavba a komunikace nedovolují řešit cyklostezky vzhledem k bezpečnosti 

cyklistů. Město má značené směry cyklotrasy, které je možné využít pro bezpečné projetí po místních 

komunikacích mimo nejvíce zatížené silnice ve městě. Aktuálně je připravována projektová 

dokumentace cyklotrasy ze Svitav do Koclířova. 

V rámci informačního centra je provozována půjčovna jízdních kol, elektrokol a koloběžek, 

která je  návštěvníky města hojně využívána.   

Přehled cyklotras, včetně jejich délek, obtížnosti a dalších, je uveden na webových stránkách 

města: https://www.svitavy.cz/cyklotrasy/. 

Od poloviny června do 12. prosince jezdí autobusová linka č. 680019, kterou lze využít jako 

cyklobus a v jednotlivé dny (od pátku do neděle) je podle jízdního řádu, s jízdním kolem, dostupná 

Moravská Třebová, Česká Třebová (Kozlov), Litomyšl, Nové Hrady, Proseč nebo Polička. Na výlet se 

tak můžete vydat hned pěti autobusy uzpůsobenými pro převoz kol a navštívit mnoho zajímavých míst 

v okolí. 

Informace a novinky o cyklobusu jsou uvedeny na webových stránkách města: 

http://www.ceskomoravskepomezi.cz/cyklobusy/. 

ZÁSAHY DO KOMUNIKACÍ A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ, STAVEBNÍ 
ŘÍZENÍ 
 

Termín zvláštního užívání komunikace (ZUK) můžeme označit jakékoliv záměrné konání na 

komunikaci, které se odlišuje od běžného využívání. Běžným užíváním komunikace rozumíme 

používání komunikace k jízdě nebo chůzi. Existuje ale mnoho situací, které vyžadují zvláštní režim v 

oblasti dopravy. Nejčastějšími situacemi jsou stavební zásahy do tělesa komunikace v souvislosti se 

stavbou nebo údržbou inženýrských sítí. Ty jsou uloženy právě v pozemních komunikacích. Nejčastěji 

se jedná o vedení vodovodů, kanalizací, plynovodů, energetických a telekomunikačních kabelů. K 

provedení zásahu do komunikací je třeba souhlasu silničního správního úřadu. Pro místní komunikace 

na území města a silnice II. a III. třídy ve správním území města je tímto úřadem městský úřad, odbor 

https://www.svitavy.cz/cyklotrasy/
http://www.ceskomoravskepomezi.cz/cyklobusy/
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dopravy, pro silnice I. třídy je tímto úřadem Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a 

silničního hospodářství. 

V případě překopu nebo jiného zvláštního užívání komunikací je nutno vždy si vyplnit  

příslušnou žádost, a doložit ji předepsanými přílohami. Silniční správní úřad v povolení stanoví 

podmínky provedení výkopu nebo jiného užívání a jeho následného uvedení do původního stavu. Je-li 

nutno vozovku nebo její část zcela uzavřít, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad také o 

povolení uzavírky a nařízení objížďky. 

V letošním roce, v návaznosti na provedení okružní křižovatky u gymnázia, byly zahájeny, na 

větší části ulice u základní školy T. G. Masaryka na začátek ulice Poličská, rekonstrukce kanalizačních 

a vodovodních přípojek. 

Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 odst. 

1 a § 40, odst. 4, písm. a), c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů zpracovává veškerou agendu staveb na úseku silnic II. a III. tříd, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o územní řízení, vydání stavebního povolení a 

po dokončení stavby provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Novelizací stavebního zákona vede od 

1. 1. 2018 speciální stavební úřad i územní řízení pro uvedené stavby. Tím došlo u vedených 

stavebních řízení k značnému nárůstu agendy. Do novelizace citovaného zákona územní řízení na 

úseku komunikací vedl obecný stavební úřad. Speciální stavební úřad v rámci stavebních řízení také 

povoluje drobné stavby, které nevyžadují stavební povolení, ale pouze ohlášení drobné stavby. 

Další informace, včetně přehledu požadovaných dokladů a správních poplatků je možno najít 

na webových stránkách města: https://www.svitavy.cz/cs/m-144-zasahy-do-komunikaci-a-jine-zvlastni-

uzivani-komunikaci. 

 2015 2016 2017 2018 

Zvláštní užívání na místních 
komunikacích 

111 140 122 98 

Zábor veřejného prostranství 51 69 63 35 

Vyhrazená parkovací místa 5 6 5  4 

Komunikační napojení na místní 
komunikaci 

22 16 17 14 

Vraky 6 3 8 5 

Zvláštní užívání na silnicích II. a III. 
tříd 

45 48 41 51 

Stavební řízení 25 24 22 28 

Tabulka 3 - Přehled úkonů za poslední 4 roky 

AUTOVRAKY 
 

Dalším problémem jsou vozidla, která jsou na první pohled již delší dobu nepojízdná a občané 

si na ně stěžují strážníkům, na sociálních sítích i na radnici. Nejvíce je na tento problém poukazováno 

v době plánovaného blokového čištění, které provádí SPORTES Svitavy s. r. o., kdy je nejméně s 

týdenním předstihem před plánovaným čištěním, umisťováno přechodné dopravní značení se 

zákazem stání. Tato čištění probíhají 2krát do roka (jaro, podzim) a to si pak řidiči musí doslova 

https://www.svitavy.cz/cs/m-144-zasahy-do-komunikaci-a-jine-zvlastni-uzivani-komunikaci
https://www.svitavy.cz/cs/m-144-zasahy-do-komunikaci-a-jine-zvlastni-uzivani-komunikaci
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ukořistit nějaké to místo pro zaparkování svého miláčka a tato vozidla, která se tváří jako vraky, 

popřípadě autovraky, zbytečně zabírají místa, na už tak kapacitně nedostačujících parkovištích. 

Dřívější definice „vraku" dle jmenovaného zákona zněla: silniční vozidlo, které je: a) trvale 

technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo b) které je zjevně 

trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen „vrak"). 

V praxi to tedy znamená, že vrakem není například vozidlo, které má vypuštěné pneumatiky, 

nebo je již porostlé lišejníkem (pozn.: i když podle lišejníku můžeme určit, kde je sever - někdy se to 

třeba může hodit ☺) anebo, že nemá registrační značky, jak se mnozí stěžující občané domnívají. 

Jsou to vozidla, která jsou dlouhodobě odstavená a k jízdě už sloužit nebudou a jejich majitelé se jich 

odstavením na parkoviště pouze zbavili. 

V případě, že dojde ke zjištění vozidla, které jeví známky vraku, provede strážník nezbytné 

úkony ke zjištění majitele takovéhoto vozidla, ve většině případů podle RZ nebo SPZ. Pokud to není 

možné a jsou možnosti ke zjištění identifikačního čísla vozidla, tak podle něj, popř. šetřením v okolí 

apod. a provede podrobnou fotodokumentaci. Zákonnými prostředky, pokud je to možné, zjištěného 

vlastníka vyrozumí a upozorní na porušení zákona s výzvou k odstranění vraku, většinou do čtrnácti 

dnů a tyto údaje zapíše do kontrol svého obvodu, které elektronicky odesílá příslušnému správnímu 

orgánu. V případě, že nedojde vlastníkem k odstranění vraku v požadované lhůtě, strážník vypracuje 

podrobný úřední záznam, který předá příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení k odstranění 

vraku. V případě, že se jedná o vrak, u kterého není možné zjistit majitele, strážník bez zbytečných 

průtahů vypracuje úřední záznam, který předá příslušnému správnímu orgánu jako podnět k dalšímu 

řešení. Silniční správní orgán  poté rozhodne o odstranění vraku podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  kdy provozovateli uloží 

povinnost odstranit a odstavit vrak mimo pozemní komunikaci. Pokud provozovatel od uplynutí dvou 

měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost  toto neprovede, silniční správní úřad zajistí 

předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 

využívání nebo odstranění autovraků. 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
 

Svitavy jsou z hlediska základní dopravní obslužnosti velmi dobře zajištěny. Leží na hlavních 

autobusových trasách a železniční trať č. 260 Brno – Česká Třebová zabezpečuje buď přímé spojení 

nebo spojení s minimálními přestupy do všech regionů republiky i zahraničí. 

Celkem přes Svitavy projíždí 40 autobusových linek a celkem zde zastavuje 179 spojů v 

pracovní dny. Vlakových spojů na trati č. 260 a č. 261 je 59. 

  Objednatel dopravní obslužnosti a tvůrcem jízdních řádů je Pardubický kraj. Město jako cílová 

stanice obyvatel okolních vesnic většinou do tvorby jízdních řádů příliš nezasahuje. Požadujeme, aby 

jednotlivá spojení navazovala na odjezdy vlaků a autobusová spojení ve svém trasování co nejvíce 

nahrazovala MHD. 

Od poloviny loňského roku ve městě jezdí a zajišťuje dopravu seniorům a osobám se 

zdravotním postižením Taxík Maxík. Tuto službu provozuje Středisko sociálních služeb Salvia. 
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Podmínky využití a ceny jízd jsou uvedeny na webových stránkách města: 

https://www.svitavy.cz/cs/m-7382-taxik-maxik-vyjede-i-ve-svitavach/. 

TAXISLUŽBA 
 

Taxislužba podléhá zákonu č. 111/1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Práci 

řidiče taxislužby smí vykonávat pouze osoba v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, 

dopravce sám nebo jeho manžel/registrovaný partner, který je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. 

Řidič musí ihned po ukončení přepravy pořídit záznam o přepravě jako výstup z tiskárny taxametru a 

vydat doklad o zaplacení jízdného, pokud jej o něj cestující požádá. 

Na území města je registrována pouze jedna taxislužba, ale provozovat jí zde může kdokoli, 

kdo má provedenou registraci vozidla taxislužby a má průkaz řidiče taxislužby. Do současné doby bylo 

vydáno celkem 18 průkazů řidiče taxislužby (zejména pro řidiče působící ve statutárních městech). 

BESIP - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
 

Dětské dopravní hřiště na ulici Sokolovská je provozováno od roku 1973 a počet návštěvníků 

se rok od roku zvyšuje. Hřiště slouží především k praktickému výcviku pravidel silničního provozu a 

zásad bezpečné jízdy na kole v podmínkách podobných běžnému silničnímu provozu a tím výraznou 

měrou přispívá k bezpečnému pohybu dětí na komunikacích. Lze zde procvičovat i zásady 

bezpečného chování pro chodce (přechody pro chodce, světelná signalizace). 

V květnu jsme ve spolupráci s SVČ Tramtáryje pořádali oblastní kolo dopravní soutěže 

mladých cyklistů za účasti 105 dětí, která se rok od roku zvyšuje. Každoročně obměňujeme a 

zlepšujeme vybavení a nová jízdní kola, koloběžky, šlapací káry a odrážedla. Nově byla osazena 

brána, branka a oplocení v areálu v celkové částce 97 428,- Kč. V příštím roce bude realizován projekt 

„Modernizace DDH ve Svitavách – výstavba učebny P 117“ v rámci kterého bude postavena přístavba 

učebny pro lepší výuku teorie. 

Další informace o dětském dopravním hřišti lze najít na webových stránkách města: 

https://www.svitavy.cz/cs/m-4998-detske-dopravni-hriste/. 

 

 

Obrázek 13 - Dětské dopravní hřiště na ulici Sokolovská 

DOPRAVNÍ NEHODY 
 

https://www.svitavy.cz/cs/m-7382-taxik-maxik-vyjede-i-ve-svitavach/
https://www.svitavy.cz/cs/m-4998-detske-dopravni-hriste/
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Od začátku roku Policie ČR šetřila na území města 80 dopravních nehod z toho 2 s těžkým a 

27 s lehkým zraněním osob. Ke smrtelné dopravní nehodě naštěstí nedošlo. Viníci dopravních nehod 

jsou zejména řidiči motorových vozidel, chodci, snížil se počet nehod zaviněných cyklisty. 

V oblasti nehod zaviněných alkoholem nebo kde byl řidič pod vlivem jiných návykových látek 

je od začátku roku evidováno 42 nehod, při kterých byly 2 osoby zraněny těžce a 19 lehce. 

Co se týče časového rozložení nehod, nejvíce nehod bylo registrováno v červnu, kdy došlo i 

k těžkému zranění osob. Nejméně nehod šetřila policie v únoru. Ve vztahu ke dnům v týdnu připadá 

opět nejvíce nehod na pátek a nejméně na neděli. 

Každý den šetřila policie na území města v průměru 2,6 nehod. Co se týče odhadu hmotné 

škody, na každý den připadá v průměru škoda více než 35 tis. Kč. 

ZÁVĚR 
 

Závěrem chci poděkovat za dobrou spolupráci Městské policii Svitavy, Policii České republiky, 

SPORTESu Svitavy s.r.o., Správě a údržbě silnic, Ředitelství silnic a dálnic a dalším spolupracujícím 

odborům a odborníkům. Velké poděkování patří také vedení města a v neposlední řadě i všem 

pracovníkům odboru dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


