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Pokračujeme ve výčtu pozitivních 
příkladů, jak plánování městské udrži-
telné dopravy řeší ve městech různých 
velikostí především v zahraničí. Před-
chozí díly našeho miniseriálu jsou k 
dohledání na webu města v sekci do-
prava.

Örebro, Švédsko – 
Podpora nového 
způsobu myšlení

Na počátku procesu plánování udr-
žitelné městské mobility nebyl obec-
ný pohled na udržitelnou dopravu v 
Örebro tak silný. Aby se tato situace 
změnila, město získalo podrobné 
poznatky o otázkách souvisejících s 
dopravou. 

Vznikl speciální odbor na radnici, 
který je odpovědný i za zvyšování po-
vědomí mezi zaměstnanci a politiky. 

Obecně je klíčem nový způsob 
myšlení a také zjištění, co dělají jiní 
za hranicemi města. Důležité je po-
skytnout řídícím subjektům dobré a 
praktické příklady, které již byly vy-
zkoušeny. Posledních několik let se 
Örebro zaměřovalo na výměnu zku-
šeností a stále tak čeká na tu správ-
nou chvíli zavedení skutečných plá-
nů udržitelné mobility do praxe.

Koprivnica, Chorvatsko 
– Analýza stavu

Koprivnica, město s 33 700 obyvateli 
na severozápadě Chorvatska, provedlo 
podrobnou analýzu své situace ohled-
ně městské mobility. Hodnocení od-
halilo, že město má vynikající podmín-
ky pro podporu udržitelné mobility. 

Městská struktura je vyrovnaná, 
kompaktní, a poskytuje dostatek 
prostoru pro zavedení rozsáhlé cyk-
listické sítě. Již nyní 30 % obyvatel 
pravidelně chodí pěšky nebo jez-
dí na kole. 70 % školáků používá k 

cestám do školy veřejnou dopravu, 
kolo nebo chůzi. V průběhu letních 
prázdnin počet chodců a cyklistů 
převyšuje počet automobilů. 

Budapešť, Maďarsko 
– Integrace a politická 

koordinace
Budapešť je příkladem integrace 

plánu mobility do celkového poli-
tického rámce města. V roce 2003 
město schválilo Koncepci městského 
rozvoje. Ta defi nuje vizi a dlouhodo-
bé priority pro celkový rozvoj města. 

Město vytvořilo Strategii městské-
ho rozvoje Budapešti, známou jako 
„Podmaniczky Plan“. Tento politický 
dokument stanovuje priority rozvo-
je města pro období let 2005 – 2013, 
včetně hlavních opatření městského 
rozvoje. Tato strategie městského 
rozvoje je doplněna Plánem mobili-
ty srdce Budapešti. 

Plán byl vytvořen v roce 2007 k 
oživení vnitřního města prostřednic-
tvím rozsáhlého zklidňování dopra-
vy. Plán upřednostňuje nemotorizo-
vanou místní dopravu, aby podpořil 
místní fi rmy a zlepšil kvalitu života.
Evropský trend – přednost MHD a 
bicykly na silnicích 

Dopravní strategie Jihlavy má 
evropské parametry, je v souladu 
s principy projektu Quest (Quality 
management tool for Urban Energy 
effi  cient Sustainable Transport – Ná-
stroj posuzující efektivitu řízení města 
v oblasti udržitelné dopravy – pozn. 
redakce). Potvrdila to závěrečná kon-
ference projektu v maďarské Buda-
pešti, kde měla zastoupení i Jihlava. 
Evropský projekt zahrnuje princi-
py udržitelné dopravy, které cíleně 
omezují neoprávněné zvýhodňování 
automobilové dopravy ve městech.

„Kroky Jihlavy, například v upřed-
nostňování hromadné dopravy, budo-
vání bezbariérových tras a přechodů 
pro chodce, značení pruhů pro cyklis-
ty nebo snižování rychlosti je v soula-
du s trendy, stejné postupy volí a pod-
poruje řada evropských měst,“ uvedl 
jeden ze závěrů konference náměs-
tek primátora pro oblast dopravy 
Josef Kodet.

Závěrečná konference v Budapešti 
byla vyvrcholením více než dvouleté 
práce na projektu. Quest vznikl pro-
to, aby pomohl městům připravit ne-
bo zefektivnit dopravní politiku udr-
žitelným směrem.

„Udržitelná doprava je energeticky a 
prostorově nenáročná, poskytuje služ-
by širokému spektru uživatelů, je bez-
pečná, podporuje zdravý životní styl 
a sociální a ekonomické vazby,“ po-
dotknul dále Josef Kodet s tím, že 
kritéria trvalé udržitelnosti nejlépe 
splňuje pěší a cyklistická doprava. 

Hromadná doprava pak předsta-
vuje alternativu individuálnímu au-
tomobilismu, kterou mohou využít 
pro uspokojení své potřeby mobili-
ty, kromě lidí v produktivním věku, 
i děti a senioři, popř. lidé s různými 
stupni omezení pohybu a orientace. 
„Změna dopravního systému města 
směrem k trvalé udržitelnosti se bohu-
žel neobejde bez paralelních restriktiv-
ních opatření vůči individuální auto-
mobilové dopravě,“ doplnil náměstek 
Josef Kodet s odkazem na připravo-
vaný projekt telematiky, který bude 
upřednostňovat vozy MHD před 
ostatními účastníky silničního pro-
vozu v Jihlavě.

Projekt Quest je zaměřen na malá 
a střední evropská města. Nabízí ex-
terní odborný pohled na dopravní 
plánování města. „V rámci projektu 
Quest se nám podařilo zlepšit komuni-

kaci zúčastněných stran ve městě,“ do-
dal dopravní inženýr města Zdeněk 
Dvořák.

Na závěr konference v Budapešti 
proběhl slavností akt předávání cer-
tifi kátů Quest. V budoucnosti má 
být certifi kát Quest základem pro 
investiční programy EU na podporu 
realizace systému udržitelné měst-
ské mobility. Do projektu je zapoje-
no ve 13 evropských zemích celkem 
47 měst. Za Českou republiku se 
projektu mimo Jihlavy účastní ještě 
České Budějovice, Chomutov, Hra-
dec Králové, Karviná a Opava. Akční 
plány měst budou nadále sledovány 
a vyhodnocovány. 

Závěrečná 
cyklokonference 

v Pardubicích
Národní závěrečná konference 

QUEST proběhla v rámci cyklokon-
ference „Vize 25 – řešení pro města“ 
v Pardubicích. Projektu QUEST byl 
věnován celý druhý den dvouden-
ního setkání, kterého se zúčastnili 
především zástupci měst, ale také 
Ministerstva dopravy, Policie ČR, 
reprezentanti médií, vysokých škol 
či nevládních organizací.

Vize 25 sleduje rozvoj městské mo-
bility jako systému s vyváženým po-
dílem jednotlivých složek dopravy. 

Vizí tedy je, aby se cyklistická do-
prava v rovinatých oblastech do ro-
ku 2025 podílela minimálně 25 % na 
celkové dělbě dopravní práce u cest 
do vzdálenosti 5 km. Vize 25 před-
stavuje systém městské mobility, 
který věnuje spravedlivou pozornost 
všem složkám dopravy, tedy indivi-
duální automobilové dopravě, cyk-
listické dopravě, veřejné a pěší do-
pravě (4 × 25 % pozornosti). 

Vize 25 má proto ovlivňovat všech-
ny další koncepční a strategické 
dokumenty města. Odborné do-
kumenty by již neměly být připra-
vovány izolovaně, ale integrovaně a 
společně. Jen tento přístup zabrání 
preferenci jedné dopravy před dru-
hou a umožní vytvořit podmínky 
pro všechny její druhy.
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VŠICHNI ZÁSTUPCI českých měst v Budapešti - zleva R. Jordová (CDV), Z. Sperat (CDV), K. Šimonek (Hradec Králové), O. Skácel (Opava), H. Nováková (Chomutov), 
Z. Dvořák a J. Kodet (Jihlava) a A. Creedy (QUEST). Na fotografi i v pravo zástupci Jihlavy J. Kodet a Z. Dvořák s certifi kátem QUEST. Foto: archiv MMJ

OSVĚDČENÍ pro město Jihlava. Aka-
demie QUEST tímto potvrzuje, že měs-
to podstoupilo všechny kroky v jeho úsilí 
směřujícím k udržitelné městské mobilitě. 
Tento certifi kát je uznáním práce, se kte-
rou Jihlava udržitelně plánuje městskou 
mobilitu, závazku města při plnění 
QUEST akčního plánu a jeho ochotu dá-
le přijímat a rozvíjet udržitelnou politiku.
 Repro: archiv MMJ

Plán udržitelné městské mobility – 7. díl
Vizí je propojit cyklodopravu z dalším plánováním


