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Na prezentaci návrhu dopravní části nového územního plánu v jednom z 

českých měst zazněla otázka: „Jaké má město cíle, pokud jde o podíly 

jednotlivých druhů dopravy?“ Řešitele tato otázka zaskočila nepřipravené, 

nikdo z přítomných projektantů a zástupců města na ni nebyl schopný 

odpovědět. Nebyla totiž součástí zadání k vytvoření nového územního 

plánu. 

 

Udržitelná doprava? Kde je třeba ji začít řešit? 

 

Mnoho měst při svém rozvoji jen pasivně 

reaguje na stávající stav a při budování 

nové infrastruktury vychází ze stávajících 

počtů jednotlivých uživatelů. Poptávka po 

jednotlivých druzích dopravy je přitom 

výsledkem mnoha faktorů. Města by se 

měla učit, jak s poptávkou pracovat tak, 

aby byla v souladu s jejich dlouhodobou 

strategií. Základem je přitom stanovení 

cílů pro podíl jednotlivých druhů dopravy. 
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Dopravní politika EU 

 

 

 

 
 

Bílá kniha Evropské dopravní politiky 2001 (revize 2005-

2006  a 2011) 

 

Zelená kniha městské dopravy 2007  

 

Akční plán městské mobility 2009 
 

Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost 

Společenství v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po 

vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu 

na evropské úrovni. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující 

povahu, je nezávazným dokumentem.  
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Pozadí vzniku nových evropských dokumentů  

 

• Vývoj národní i evropské legislativy 

• Kvalita života ve městech je úměrná dopravě (znečištění vzduchu, 

hluk, riziko nehod) 

• Demografické změny v západní Evropě – počet obyvatel klesá, 

stárneme 

• Potřeby investic k udržení současného stavu povedou ke změně 

stávajícího způsobu financování dopravní infrastruktury  

• Budoucnost dopravy je závislá na jiných oblastech: globalizace, 

ekonomický rozvoj, cena ropy 
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Aspekty integrace v plánování 

Integrované 

dopravní 

plánování 

Sektorální integrace: 

Dopravní plánování  

Prostorové plánování 

Plánování v oblasti 

životního prostředí 

Sociální plánování 

Ekonomické plánování 

Modální integrace 

Všechny obory 

dopravy 

Integrace v čase 

Plánování jako kontinuální 

proces zahrnující údržbu 

Horizontální integrace 

Okolní administrativní 

celky 

Vertikální integrace: 

Vrcholové a sekundární 

úrovně plánování 
Účast všech 

zainteresovaných osob: 

Zabývající se potřebami 

všech zúčastněných osob 

Integrální zabývání se 

mobilitou : 

Integrace všech důvodů 

cest a kauzálních vztahů 

cest 

Holistické akční 

plány: 

Integrace různých 

typů opatření, ne 

pouze zaměření na 

infrastrukturu 
According Beckmann (1999): Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung – Potenziale zur Verbesserung der Wirksamkeit verkehrsplanerischer Maßnahmen  
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AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE 
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AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE 

Nový portál  

 http://www.cyklodoprava.cz  

 

 Web je 

platformou pro 

odborné 

informace a 

dění v oblasti 

cyklistiky.  

  

 Je určen 

především 

odborníkům, 

ale i cyklistické 

veřejnosti. 

 

http://www.cyklodoprava.cz/
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KONTEXT  

Nejde jen o cyklistickou dopravu, ale o sledování celkového 

integrovaného dopravního konceptu, který vychází z vyššího cíle 

zlepšení životních podmínek ve městě.  

VIZE 25 

Na jízdní kolo se dívejme jako  

na jednu z možností, která zajišťuje mobilitu  

občanů města, včetně dětí a seniorů 

(Integrovaný přístup) 
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VIZE 25 
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Jenže: my  neumíme pracovat s prostorem. Naučme se od Němců jednoduché 

pravidlo“ Pokud rekonstruujete a nebo budujete novou komunikace, tak začněte 

projektovat od kraje, kdy na prvním místě jsou chodci, pak cyklisté a pak auta. 

 

FGSV e.V. – Německá dopravní a silniční výzkumná asociace 

Základy pro ERA: 2010: RASt 06 Průvodce návrhem silnic: 

„… navrhovat silnici ze stran ne od prostředku“ 
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Plány udržitelné městské mobility v Evropě 

• V Evropě se používá stále častěji termín Sustainable Urban 
Mobility Plan – SUMP, což by se také dalo volně přeložit jako 
„plánování pro lidi“.   

 

• Plán pro městskou aglomeraci, která vychází z dopravní politiky 
města a územního plánu. Jeho cíle pokrývají oblasti jak 
dopravní, tak environmentální a ekonomické a sociální.   
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Plány udržitelné městské mobility - principy 

• na integraci (všechny druhy dopravy, dopravní, územní i 
environmentální plánování atd., doprava v pohybu i klidu)  

• na participaci (zapojení všech dotčených stran při přípravě i 
realizaci SUMP), projednání se všemi aktéry (dopravci, občané, 
podniky) 

• pravidelně monitoruje plnění navržených opatření   

• hodnotí realizaci a dopad svých opatření, projektů na celé 
město a okolí 
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Příprava scénářů   

Návrh 3 scénářů – pro 5letý horizont, 10 letý, 20 letý  

• nulový - co se stane, když opatření ze SUMPu realizována 
nebudou (z finančních nebo jiných důvodů – důsledky na 
dopravní situaci, ŽP apod.),  

• minimální - co se stane, když bude realizována minimální 
varianta? (např. kompletace cyklistické sítě a zlepšení nabídky 
MHD).  

• ideální - co se stane, když se podaří realizovat všechna 
prioritní opatření – např. celý balíček opatření v 5letém 
akčním plánu (synergie efektů)  
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Předpoklady pro úspěšnou přípravu   

• Vůle města řešit svoji dopravní situaci udržitelně – centrální 
partner   

• Ochota „vyjít“ za hranice města a hledat společná řešení     

• Ochota ke změně   

• Snaha o komunikaci napříč sektory (odbory úřadu, různé 
organizace, veřejný - soukromý sektor) 

• Dostupnost expertízy  

• Dobrý plán projednání (tematické skupiny, uživatelé-zástupci 
města) 
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Nepřetržitý SUMP- plánovací proces 

(prvky a aktivity) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mobilityplans.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky:  

• Nepřetržitý proces 

• Jasné cíle  

• Řízení poptávky po 

dopravě 

• Používání scénářů 

• Vyhodnocení a kontrola 

(management kvality) 

• Integrovaná tvrdá a 

měkká opatření  

• Reálné ceny pro 

uživatele  

• Zapojení a účast široké 

veřejnosti  
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Příklady cílů 

• Zlepšení bezpečnosti na silnicích a bezpečnosti všech 
účastníků provozu mimo jiné prostřednictvím adekvátního 
přerozdělení dop. prostoru a zavedení sledování bezpečnosti 
alespoň chodců a cyklistů. 

 

• Snížení automobilového provozu. 

 

• Rozvoj veřejné dopravy a dalších forem méně znečišťující 
udržitelné dopravy, zejména chůze a jízdy na kole. 
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Příklady cílů 

• Koordinace dop. infrastruktury s vyšším celkem a poskytování 
lepších informací o provozu. 

• Organizace a regulace parkování na veřejných místech, včetně 
záchytných parkovišť, parkování rezidentů a dočasného 
parkování nákladních aut. 

• Řízení a regulace nákladní dopravy (včetně racionalizace) a 
multimodální doprava. 

• Podpora plánů mobility (firmy i státní správa) preferujících 
používání veřejné dopravy, nemotorové a sdílení vozidel 
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Chytré cíle splňují  

• Konkrétnost – přesně popsané, kvantitativní anebo 
kvalitativní, které jsou srozumitelné pro všechny partnery.  

 

• Měřitelnost – současná situace byla změřena a je známa. 
Prostředky k měření objevujících se změn (kvalitativních a 
kvantitativních) jsou rovněž přiděleny. 

  

• Dosažitelnost – vycházejí z dostupných technických, 
provozních a finančních možností a uzavřených partnerských 
dohod/závazků. 
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Chytré cíle splňují  

• Reálnost – založené na rizicích, která jsou známa a řízena, 
stejně jako i na prostředcích.  

• Časová provázanost – jasně jsou  

    definována klíčová data pro  

    dosažení cíle.  

Akční plán SUMP  
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Návrh oblastí opatření 

• Čistá vozidla a paliva 

• Management městské nákladní dopravy 

• Parkování, omezování vjezdu a environmentální zóny 

• Management dopravy a provozu 

• Agentury pro oblast mobility, marketing mobility, integrovaná 
cenotvorba, podpora a informovanost ve veřejné dopravě 
(centra mobility apod.) 
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Návrh oblastí opatření 

• Zlepšování veřejné dopravy  

    (infrastruktura a služby) 

• Car sharing (sdílení automobilů –  

    používání jednoho automobilu v různou  

    dobu více osobami) 

• Carpooling (společné cesty automobilem) 

• Politiky a opatření na podporu cyklistiky 

• Politiky a opatření ve prospěch pěší dopravy 
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Akční plán SUMPu  

 

• Akce – Finance – Realizátor – Partneři – Období – Měřitelné 
výstupy   

• Zabezpečit, aby opatření SUMPu získala prioritu a bylo je 
možné realizovat.  

• Zajistit účinné a efektivní přidělení zdrojů (lidských, 
znalostních, finančních).  

• Při implementaci zajistit  těsnou koordinaci s partnery.  
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Akční plán SUMPu – financování (5 let a více)  

Finance:  

• z příjmů: jízdenky, parkovné, zpoplatnění vjezdu do centra 
města, zpoplatnění zatížených komunikací, reklamy; 

• soukromý sektor, developeři, průmysl;  

• zapojení sponzorů (marketingová strategie); 

• místní rozpočty: různé instituce a politické domény; 

• státní dotace (případně regionální prostředky); 

• dotace Evropské unie. 

  

 



25 

 

 

Program Central Europe – jedná se o program Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení dostupnosti, životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a 
atraktivity středoevropských měst a regionů. Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až 2013.  www.central2013.eu 

 
Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF.  Projekt Central MeetBike je společným 
dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za 
Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města 
Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a 
Dráždany.  

Děkuji za vaši pozornost 
 
 

Ing. Jaroslav MARTINEK   
Jaroslav.Martinek@cdv.cz 

tel. (+420) 602 503 617 


