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Školní rok končí... 

Staré sešity ODHOĎTE

– ne však do černé 

popelnice na směsný odpad, 

ale do modré popelnice 

na papír!

Třetí ročník kampaně Do práce na kole přilákal téměř čtyři tisíce soutěží-
cích z tisíce fi rem v celé ČR. Cílem soutěže bylo omezit zbytečné zahlcová-
ní měst automobily při každodenních cestách do práce, zlepšit kondici lidí 
a oživit ulice. V Jihlavě se do soutěže zapojilo 100 účastníků v 34 týmech. 
Soupeřily týmy úřadů (magistrát a krajský úřad), škol (ZŠ Seifertova, ZŠ 
speciální a praktická škola Jihlava, Gymnázium Jihlava), ale především fi rem 
působících v Jihlavě (BOSCH, Al-lighting, Stormware, Česká pošta, Motor-
pal, OS KOVO, Lapek, Kosyka, IT Solution CZ, VMV, PROfi  Jihlava, STK 
Znojemská), včetně týmu ZZS Jihlava. -lm-

Do práce se jezdilo na kole

Mobility management 
SUMP, QUEST, Bílá kniha Evropské komise. 

Všechny tyto pojmy známe, ale k čemu slouží 
Management mobility, se dozvíte v dnešním 
dílu. Předchozí díly našeho miniseriálu jsou 
k dohledání na webu města v sekci doprava. 

Cílem plánu udržitelné městské mobility je vý-
znamně redukovat negativní důsledky dopravy na 
člověka a životní prostředí. Nejvhodnější je pro-
pojování všech dopravních způsobů, nikoli jejich 
vzájemná konkurence. Budoucnost mají kombi-
novatelné systémy s optimálními ekonomickými 
charakteristikami. 

Informace o Mobility management
Tento pohled, nazývaný Mobility management 

(MM), se dá přeložit jako ofi ciální nabídka mobi-
lity. Primárně jde o poptávkově orientovaný přís-
tup v osobní a nákladové dopravě. 

MM je velmi významným nástrojem na cestě 
k tzv. trvale udržitelnému rozvoji v dopravě. Ná-
stroje MM jsou založeny na kvalitním informová-
ní, intenzivní komunikaci, organizaci mobility a 

její koordinaci. 
Udržitelné druhy dopravy jsou pro potřeby MM 

defi novány jako: pěší a cyklistická doprava, sdíle-
ní automobilů – car-pooling (pro dojíždění do za-
městnání, placený autostop), car-sharing (podílo-
vé spoluvlastnictví) a veřejná hromadná doprava 
(jakákoli včetně taxi). Pro MM je zvláště důležité 
ovlivňování lidské volby dopravy předtím, než se 
lidé rozhodnou, jak budou cestovat. 

V období mezi roky 2010 a 2013 probíhá ve spo-
lupráci s Evropskou komisí projekt s názvem ETIS-
plus. Tento projekt usiluje o rychlejší, rozsáhlé za-
vádění plánů udržitelné městské mobility místními 
a regionálními orgány ve více než 30 zemích. 

Je vydána příručka, která popisuje vytvoření a 

realizaci SUMPu v konkrétních 11 krocích. Doku-
ment byl sestaven z příspěvků více než sta expertů 
z celé Evropy a je používán jako návod na realizaci 
konkrétních kroků a činností pro všechny dotče-
né organizace. Příručka je volně ke stažení v češti-
ně na: htt p://mobilityplans.eu v sekci Guidelines 
(pokyny).

Z těchto podkladů je čerpáno i při navrhování a 
posuzování konkrétních projektů, které se v bu-
doucnu budou realizovat i v Jihlavě. Důležité je, že 
MM se může zabývat prakticky kdokoli. 

MM se realizuje na úrovni měst a obcí - konzul-
tační informační a servisní centra, existuje celá 
řada příkladů ze zahraničí, účast občanů na řeše-
ní dopravních problémů, podniků, úřadů a jiných 
organizací (dopravní plány, manažeři mobility, 
výhody pro cyklisty), škol a univerzit (výchova a 
osvěta, MM jako vysokoškolský studijní obor), 
zákaznického a turistického servisu (dovážkový 
servis, speciální jízdenky pro turisty, nákladní do-
pravy (logističtí operátoři, skupiny dopravců na 
městské a regionální úrovni,…).

V příštím díle si ukážeme, kde v Evropě už plány 
udržitelné městské mobility velmi dobře fungují.

 Dle podkladů magistrátu připravil –lm-

Plán udržitelné městské mobility – 4. díl

Rovněž letos proběhne na jihlavském Vodním ráji soutěž 
Miss Vodní ráj 2013. 

Termín konání fi nálové soutěže bude pravděpodobně 20. 7. a již od 1. 
června do 1. července mohou zájemkyně o soutěž posílat své i amatérské 
fotografi e v plavkách na email vodniraj@smj.cz. Poté budou pozvány na fo-
cení a fotografi e budou postupně zveřejňovány na stránce Vodního ráje na 
Facebooku, kde se veřejnost může zapojit do internetové soutěže o nejkrás-
nější dívku letošního léta.  -lm-

Vodní ráj hledá svoji královnu


