
REGENERACE SÍDLIŠTĚ NÁBREŽÍ ZÁVODU MÍRU
ZÁVĚRY Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 1. 11. 2022

Tento materiál slouží primárně zpracovatelům Regenerace 
sídliště Závodu míru jako jeden z analytických podkladů, který 
jim má pomoci při návrhu regenerace. Vzniká na objednávku 
Městského obvodu Pardubice I, který umožňuje setkávání s 
veřejností.

Vytvořen byl na základě setkání s občany, které proběhlo 
1. 11. 2022 v sále magistrátu města Pardubice, Pernštýnské 
náměstí 1.

Vedla ho Ing. arch. Eliška Pomyjová, která je za dokument 
zodpovědná.

Za zadavatele se ho účastnil Ing. arch. Jaroslav Menšík a Ing. 
Gabriela Křížková.

Za zpracovatele byli přítomni MgA. Eliška Málková,  Ing. 
Martina Havlová, Ph.D., Ing. arch. Matěj Čunát a Ing. Radek 
Prokeš, PhD.

Diskuse se zúčastnilo 55 obyvatel, z toho 2-3 zastupitelé MO, 
kteří byli identifikováni na začátku diskuse.
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Tento dokument představuje to, co se 
v diskusích objevovalo nejčastěji. Tj. zahrnuje 
ty připomínky, které se jeví jako relevantní 
pro celé řešené území.
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Za tento dokument je zodpovědná 
Ing. arch. Eliška Pomyjová 

pomyjovae@gmail.com

SHRNUTÍ
• Sídliště je dlouhodobě zanedbané. 

Z předchozí revitalizace byly realizovány 
jen 2 etapy (okolo ZŠ).

• Původní koncept sídliště včetně 
uměleckých děl a volných, zelených ploch 
je obyvateli ceněn.

• Hodnotou je neprůjezdnost území, dubová 
alej s promenádou podél řeky, dostupnost 
v rámci města, vybavenost, kterou 
obyvatelé označují jako dostačující.

• Nebyly indetifikována místa setkávání nebo 
významná místa v mentálních mapách 
obyvatel.

• Obyvatelé zmiňovali problémovost dohody 
v rámci domů, kde je přes 90 bytů.

• Obyvatelé ocenili uspořádání setkání. 

• Mají obavy z nové zástavby může přinést 
externality do sídliště. Opakuje se zde častý 
pocit neinformovanosti, neboť procesy 
plánování a výstavby jsou v Čechách často 
nesrozumitelné.

TÉMATA PRO PREZENTACI
Během odpoledne se objevovala témata 
včetně možných řešení, na které by bylo dobré 
reagovat při prezentacích tak, aby bylo poznat, 
že to obyvatelé neříkali zbytečně.

• Mlatové cesty

• Zpevnění pro inline brusle a jízdní kola

• Zpomalení dopravy (ne retardery)

• Kapacita kanalizace

• Kácení stromů (za každý pokácený 
3 vysadit)

• Větší diverzita zeleně - květiny, louky ... 
v květnících.

• Parkování - stávající kapacity a zátěž 
zpřilehlách plánovaných projektů

• Osvětlení

• Volnočasové využití pro starší

• Řešení příjezdu na BMX

NA ÚVOD
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PŘEDNOSTI
• POLOHA

Obyvatelé jako přednost vyzdvyhovali 
blízkost řeky, promenádu podél řeky, 
blízkost centra i vlakového nádraží.

• NEPRŮJEZDNOST OBLASTI
Vozovka v rámci řešeného území je 
obslužná. Obyvatelé oceňují, že tato ulice 
nemůže sloužit jako zkratka mezi dvěma 
velkokapacitními komunikacemi.

• CELKOVÝ RÁZ
Přes zanedbanost údržby obyvatelé 
oceňují koncept sídliště, jeho zelené 
plochy, vybavenost i umění.

NEDOSTATKY (ve smyslu přebývá)
• ÚDRŽBA ÚZEMÍ

Špatný stav chodníků i silnic. Stav zeleně.
Absence krytého stání pro popelnice i 
zastávek na MHD.

• DOPRAVA
Území je přetížené automobilovou 
dopravou v době dovozu studujících do 
škol. Při akcích, které se konají na stadionu 
nebo v Ccafi na sídlišti parkují i návštěvníci 
těchto akcí.

• KONFLIKT SE ZÁMĚRY V ÚZEMÍ
Obavy z toho, co přinesou plánované 
stavby, jsou silné (co parkování, kdo tam 
bude nakupovat...)

• PŘÍTOMNOST BEZDOMOVCŮ
Zmiňována bylo i zhlukování bezdomovců 
v parcích u autobusového nádraží 
v blízkosti vlakového nádraží.

• KAPACITA KANALIZACE
• ZÁSOBOVÁNÍ AREÁLŮ

CHYBÍ (ve smyslu ocenili bychom)
• KVALITNÍ MOBILIÁŘ

Lavičky, odpadkové koše, přístřešky 
na popelnice... vše je zanedbané nebo 
neexistující.

• MÍSTA pro různé typy aktivit
Během setkání se mluvilo o místech 
pro klidné odpočívání i setkávání nebo 
venkovní posilovně.

• HŘIŠTĚ
V území chybí hřiště pro „větší děti“ cca 
12+.

• ZELEŇ
Zeleň byla obyvateli označena jako 
jednotvárná a neudržovaná.

• ZPOMALENÍ DOPRAVY
Upozornění na vjezd do obytné zóny 
ideálně něčím jiným než jsou retardéry.

PŘEDSTAVENÍ ÚZEMÍ
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CHODCI
Sídliště je dobře propustné. Byly 
identifikovány hlavní směry pohybu. Místa 
setkávání nebo pobytová místa nejsou 
jednoznačně určena. Pro místní je důležitý 
zelený pás na západní hranici území (v novém 
UP je možné ho zastavit) stejně jako 
promenáda podél řeky.

CYKLISTI
Severojižní a západovýchodní cyklostezky 
na sebe nenavazují (v mapě nejsou 
zakreslené, neboť existuje jejich mapa).

Zmiňováno bylo kritické místo u domů 
Poseidon (1) , které je bariérové. Podél domů 
Poseidon dle místních hrozí kolize cyklistů 
s obyvateli domů. Obyvatelé vyjádřili přání 
zaměřit se na toto místo. Drobné konflikty s 
cyklisty v rámci sídliště byly zmiňovýny.

Ženy mluvily o nedostatečném večerním 
osvětlení a označovaly cestu, kterou večer 
používají kvůli pocitu bezpečí. Nikde jinde ho 
necítí.

KOLOBĚŽKY
Koloběžky na půjčení jsou jednou z příčin 
kolizního místa 2. 

ŘIDIČI
Parkování je velké téma i pro záměry v okolí 
a jejich dopravní zátěž území. V okolí se 
nachází zimní stadion i kongresové centrum. 
Obyvatelé mají pocit, že návštěvníci parkují 
na jejich sídlišti.

Neprůjezdnost území je vnímána jako přínos.

Někteří řidiči nevnímají rychlostní omezení. 
Proto se objevovaly návrhy na zpomalení 
dopravy.

Řidiči autobusů stojí na smyčce (3) v půl 
páté ráno se zapnutým motorem. Obyvatelé 
okolních domů jsou rušeni. Je možné toto 
změnit?

OBSLUHA AREÁLŮ
Příjezd do BMX je považováno 
za problematické (4). Obecně se o tom ví. 
Bylo by báječné nejvhodnější řešení této 
situace zaznamenat do map. (Docházelo 
ke stížnostem souvisejících s rozježděnou 
trávou.)

Problémem jsou dopravy studujících 
do a ze školy. Sídlištěm projíždí rodiče 
v autech, s kterými v době plánování sídliště 
nebylo plánováno.

Ověření obsluhy ostatních areálů bude 
doplněno.

DOPRAVA
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Zanedbáno obecně:
• povrchy
• bezbariérovost
• správa zeleně („aby to bylo jako 

v Tyršovo sadech nebo na Dukle“)
• městský mobiliář
• stání popelnic (někde se k nim špatně 

dostává, jinde nemají přístřešek)

1 - rozježděno
Cesta k BMX areálu rozježděná nákladními 
auty.

2 - bývalé hřiště
Bývalé dětské hřiště, které není udržováno.

3 - bývalé sportoviště
Venkovní hřiště (fotbal), nepoužívané, 
zanedbané. Doplňuje se s absencí hřišť pro 
starší děti.

4 - kaluže vody, bláto
špatně tu odtéká voda. Tvoří se tu kaluže, 
z nich pak vzniká bláto.

5 - centrum
Pomyslné srdce sídliště. Zanedbané, 
neudržované.

6 a 7 - bývalá pískoviště
Dnes se nepoužívají. Obnovení nebo rozšíření 
parkování?

8 - promenáda
Vyšlapaná podél Labe. Neudržovaná. Místy 
nebezpečná (kořeny, bláto...). Lavičky 
zanedbané.

9 - neudržovaná plocha
Tudy se chodí do města. Tady to vypadá 
hnusně.

10 - rozježděný trávník
Pravděpodobně od aut. 

B jako bezdomovci
Lidé bez domova bývají veřejností obecně 
označováni jako nežádoucí elementy. Tam, 
kde tráví čas, se obvykle mnoho neinvestuje 
do dobrého vzhledu. Lavička může sloužit 
jak pro spánek tak pro sezení. Nežádoucí 
elementy můžete omezit tím, že odstraníte 
lavičky, což je doznívající trend. Jejich 
přítomnosti v okolí vlakového nádraží 
obyvatelé sídliště označují jako logickou. Najít 
inkluzivní řešení by bylo báječné.

ZANEDBANÁ MÍSTA
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PŘÁNÍ

vyřešení 
dopravy 
k areálu

cukrárna
kavárna

m
ol

o
k 

ře
ce

oprava

BUS parkuje 
dále od 
bytových domů

za
ch

ov
án

í z
el

en
ě

cyklostezka obnova

zachování aleje

lavičky
plnohodnotná 
promenáda

jen pěší 
propojení aby to sneslo 

častý pohyb

cyklostezka do MŠ

ob
no

ve
ní

 
hř

išt
ě

ro
zš

íře
ní

 
pa

rk
ov

án
í



9ZÁVĚRY Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 1. 11. 2022, REGENERACE SÍDLIŠTĚ NÁBREŽÍ ZÁVODU MÍRU, ING. ARCH. ELIŠKA POMYJOVÁ

Bez místního určení
• zachovat, co funguje
• kvalita chodníků
• zpomalení dopravy
• přístřešky MHD
• přístřešky popelnice
• venkovní posilovna / hřiště pro starší 

děti
• upravení zelených ploch pro 

volnočasové aktivity (sport, setkávání, 
klidný odpočinek)

• obnova mobiliáře
• místa setkávání
• psí loučka

Večerní osvětlení
Při diskusích o možnostech zlepšení 
nedostatečného večerního osvětlení byly 
zmiňovány inovace v oblasti osvětlení 
související s cirkadiálním rytmem, vlivem 
barvy a intenzity osvětlení na biodiverzitu.

Modro-zelená infrastruktura
Její význam byl zmiňován v souvislosti s 
nutností zadržet co nejvíc vody na místě kvůli 
nedostatečné kapacitě kanalizace.

Informovanost
V průběhu večera se opakovalo, že obyvatelé 
si připadají nedostatečně informováni. Že 
ví málo o záměrech v okolí a vývoji v jejich 
realizaci. Pro laiky je obtížné porozumět 
stavebním procesům a odlišit, co spadá do 
kompetence jakého úřadu. 

Trávit čas u řeky
Přání trávit víc času u řeky se projevovalo 
zmíňkami o molech (jako na Špici), 
zplnohodnotněním cesty, zachováním aleje 
a obnovením mobiliáře.

Vybavenost
Většině přišla dostatečná. Někteří se 
odkazovali na Albert a Tesco v docházkové 
vzdálenosti. V nabídce v rámci sídliště chybí 
cukrárna / kavárna. Zmiňován byl také 
bankomat.

Parkování pro každého
Většina potřebuje parkovat a většina chce 
parkovat u svého domu. Platí si parkování 
bez garance parkovacího stání.

Cyklostezky
Provázání cyklostezek tak, aby fungovaly 
a zároveň bylo minimalizováno riziko kolize.

PŘÁNÍ
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