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(prečo, ako, s kým + príklady dobrej praxe z ČR
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Prezentace je připravená v rámci evropských fondů (ERDF,IPA)

Evropsku týden mobility jako klasika – modelový příklad

datum
20.9.

čas
15:00-18:00

"Zpomal, dokud není skutečně pozdě" Besip- roadshow
kampaň, která ukazuje na problém rychlosti na českých silnicích

19.9.

Výlet na kole 1
cyklovýlet s Klubem českých turistů

21.-23.9

" Cestovat zdravě a bezpečně"
Město pořádá ve spolupráci s policií ČR dopravní hřiště pro MŠ

22.9.

14:00-17:00

soutěžní odpoledne na baště pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči

22.9.

9:00

Výlet na kolech 2
sraz u budovy radnice akci pořádá Dětský domov Hodonín

?

Bickeshow
Orientační cyklistika pro týmy ze ZŠ

16.-22.9 Do práce na kole - připojujeme se k zářijové výzvě a jezdíme do práce a do školy na kole
16.-22.9. Výstava v ekocentru " Chceme být mobilní, ale i zdraví" ve spolupráci s KHS

Vše postavte na diskusi.
Otevřete témata v rámci
Evropského týdne
mobility

• Města se mohou stejně jako v minulých letech registrovat do Evropského týdne mobility,
který se bude konat v termínu 16. - 22. ZÁŘÍ 2021.
• Sloganem „kulatého“ dvacátého ročníku je Cestovat zdravě = cestovat
udržitelně. Předznamenává tak téma celoevropského svátku, které chce obrátit pozornost k
cestování bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou. Toto téma zdůrazňuje výhody aktivní
mobility pro naše zdraví, tělesné a duševní zdraví a pohodu.

Představme si v rámci ETM tuto diskusi
Prognóza stupně automobilizace
Počet
obyvatel

Počet obyv

Automobilizace
při růstu 1,5%

Automobilizace
při růstu 2%

2009

25526

2014

24975

2019

24512

2024

23933

320

328

2030

23461

350

368

2035

22999

377

406

Automobilizace v ČR průměr 474 vozidel na 1000 obyvatel v roce 2021.
Nově registrováno cca 225 tis. nových vozidel ročně tj. 4,5% vozového parku.

Představme si v rámci ETM tuto diskusi
Prognóza stupně automobilizace
Počet obyvatel

Automobilizace Vozidel
při růstu 1,5%
při růstu 1,5%

Vozidel při
růstu 2%

2020

302

6262

6262

2024

320

6470

6598

2030

350

6907

7255

2035

377

7295

7853

Automobilizace v ČR průměr 474 vozidel na 1000 obyvatel v roce 2021.
Nově registrováno cca 225 tis. nových vozidel ročně tj. 4,5% vozového parku.
Hodnota 302 je - 36% pod průměrem ČR.

Představme si v rámci ETM tuto diskusi
Prognóza stupně automobilizace
Počet obyvatel

Automobilizace Přírůstek
při růstu 1,5%
vozidel
při růstu 1,5%

Přírůstek
vozidel
při růstu 2%

2020

302

0

0

2024

320

208

336

2030

350

645

993

2035

377

1033

1591

Prognóza růstu je konzervativní. Průměr růstu je možné odhadnout mezi 2 – 2,5%.
Mezi léty 2016 a 2020 došlo v blízkosti centra města k nárůstu počtu vozidel o
5,2% ročně. Tato data je nutné dále sledovat vzhledem k možné nepřesnosti
jednotlivých měření. Pokud je vezmeme za validní, jedná se o extrémní nárůst
daný ekonomickým růstem ekonomiky, který je v dlouhodobém hledisku
neudržitelný. V době recese se nárůsty zpomalují k 1%.

Představme si v rámci ETM diskusi na šest témat
https://www.akademiemobility.cz/jak-realizovat-opatreni

https://www.citychangers.eu/

Téma 1 – Náš uliční
prostor, naše děti a my.

Téma 1 – a takhle diskutují v Jičíně:
https://www.citychangers.eu/projekty-detail/87/vystava-a-palackeho-ulice

Téma 1
Regionální trhy.
Malá Kodaň ožívá
https://www.cityc
hangers.eu/projek
ty-detail/11/malakodan-oziva

Rekonstrukce náměstí Komenského,
Budeme sbírat nominace
pro cenu Víta Brandy

Téma 2 – možné řešení
Udělejte to jak v Říčanech
https://www.citychangers.eu/projek
ty-detail/12/skolni-ulice

Téma 3
Připojit se k Cyklovizi 2030:
http://stavbycyklo.cz/

Téma 3
Připojit se k Cyklovizi 2030

4 otázky, které má smysl neustále klást městům
1. Kolik město investovalo za poslední 4 roky do jednotlivých typů
dopravy (infrastruktura - silnice i parkování, provozní náklady,
investice typu busy apod.)?
2. Jaký je plán investic v té oblasti pro nejbližší 4 roky?
3. Jaká opatření jsou připravená pro průběžné zklidňování
automobilové dopravy ve městě?
4. Jak město reinvestuje výnosy z automobilové dopravy zpět do
infrastruktury pro aktivní a udržitelnou mobilitu ve městě (tzn.
pro lidi, kteří jdou po svých, nebo jedou na kole)?

Téma 3
Připojit se k Cyklovizi 2030.
Cyklogenerel, či SUMP
budete mít jistě dobrý, ale
je třeba ho přenést do
akčního plánu:
http://stavbycyklo.cz/

Téma 3
Udělejte mě radost a prosaďte si opatření, které mají např. v rakouském
Klagenfurtu – Cyklistickou ulici, díky které vytvořili bezpečné cyklistické propojení
sever – jih
Ale proč Rakousko? V Uničovsku už jste byli? Tam mají nejhustší síť v Česku. Více:
https://www.citychangers.eu/projekty-detail/89/husta-sit-cyklostezek

Téma 3
Připojit se k Cyklovizi 2030

Pamatujete si ještě, že byl
nějaký Týden bezpečnosti?
• Od pondělí 17. května proběhl Světový týden silniční
bezpečnosti, letos se speciálním podtitulem Ulice pro
život #Love30. Součástí tohoto týdne je také celosvětová
výzva, která je zveřejněna na tomto odkaze:
https://www.unroadsafetyweek.org/en/home
•

TEXT VÝZVY

„Ulice, ve kterých auta musí jezdit pomalu, chrání lidské
životy a jsou srdcem každé obce.

S nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h vzniká směsice lidí
a dopravy, která tvoří zdravou a zelenou ulici, ve které se
dobře žije, jinými slovy ulici pro život.
Vyzýváme politiky po celém světě, aby prosazovali ulice,
kde auta musí jezdit pomalu, a pomáhali omezit rychlost
na 30 km/h tam, kde lidé chodí, žijí a hrají si.
Připojte se ke kampani #love30, která usiluje o to, aby se
rychlostní limit 30 km/h stal normou pro města a vesnice
po celém světě.“

Téma 3
Připojit se k Cyklovizi 2030

Bezpečnost pohybu pěších, cyklistů i řidičů v hlavním
i přidruženém prostoru je třeba podmínit zejména následujícími
aspekty, které se vzájemně ovlivňují:

•

uspořádáním prostoru, tzn. druh a typ pozemních
komunikací, organizace prostoru (a to nejen dopravním
značením),

•

používáním prostoru, tj. chováním jeho uživatelů, které je
ovlivněno pravidly silničního provozu, jejichž dodržování je
ovlivněno nejen jejich znalostmi, ale návyky a zvyklostmi (ty
se mohou lišit v rámci jednotlivých měst, území…).

Důležité je, aby se oba aspekty navzájem podporovaly a aby
uspořádání prostoru ovlivňovalo jeho užívání tak, aby se jeho
uživatelé chovali intuitivně v souladu s požadavky a nemuseli nad
správným (v souladu s pravidly) užíváním zvlášť přemýšlet.
Jedním z výstupů vzájemného ovlivňování těchto aspektů je tzv.
zklidňování dopravy. Tomu ovšem vždy musí předcházet
rozsáhlá analýza souvislostí a vlivů – dopravu nezklidňujeme
proto, že jí chceme „pomalejší“, ale protože toto zklidnění má
všeobecný přínos (bezpečnost, snížení externalit, estetika atd.).

Jaká je vazba na ETM?

Zdroj. https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1370/svetovy-tyden-silnicni-bezpecnosti-17.---23.-5.-2021

Pamatujete si?
07/2020, React EU
04/2021, Národní plán obnovy

Status quo – je třeba být připraven
http://stavbycyklo.cz/

Status quo – je třeba být připraven
http://stavbycyklo.cz/

Status quo – je třeba být připraven
http://stavbycyklo.cz/

Status quo – je třeba být připraven
http://stavbycyklo.cz/

Téma 3
Připojit se k Cyklovizi 2030 – hledání souvislostí

Víte, co znamená
Vídeňská deklarace?

V rámci probíhajícího 5. setkání ministrů dopravy, zdraví a životního
prostředí ve Vídni se česká delegace připojila dne 18. 5. 2021 k Vídeňské
deklaraci, jejíž přílohou je Panevropský plán na podporu cyklistické
dopravy.
Co to znamená pro Česko a pro Slovensko? Šanci pracovat na lepší
budoucnosti díky nové, zdravé, bezpečné, čisté a inkluzivní mobilitě a
dopravě.

Téma 4 – naučte se chodit
https://www.desettisickroku.cz/

Téma 4 – naučte se chodit
Inspirujte se Litomyšlí.

Problém, co řeší:
Litomyšl je město krátkých
vzdáleností, náměstí je v centru
města, takže lze pohodlně do
15 minut dojít na téměř
všechny okraje města. Přesto
zde žijí lidé, kteří např. vozí děti
ráno do školy autem, nebo na
každý nákup zajedou autem,
byť bydlí pár minut pěšky od
náměstí. Problém tedy byl, jak
přesvědčit více lidí, že chodit
pěšky je lépe než jezdit autem.
https://www.citychangers.eu/p
rojekty-detail/3/litomysl-chodipesky

Téma 4 – naučte se chodit

Buďte frajeři. A jako první město v republice si řeknete jako jeden hlas. „V rámci
Evropského týdne mobility od 16. – 22. 9. 2021 prostě necháme auta, pokud nebudeme
muset jet někam nutně mimo město. Vždyť to máme všude blízko. Všude se dá dojet na
kole, nebo dojít pěšky.

Téma 5
Parkovací politika

Jaká je vazba na ETM?
Komunikační strategie?
Řešení krizové
komunikace

Zdroj. https://www.akademiemobility.cz/parkovani

Téma 5
Parkovací politika

Jaká je vazba na ETM?
Řešení parkování z
hlediska ceny

Zastupitelstvo bere na vědomí možnosti řešení odstavování vozidel v rezidenčních
oblastech. Ty jsou jmenovány níže a obsahují 3 možnosti řešení z hlediska zpoplatnění
a 6 možní stání z hlediska kapacity.
Řešení parkování z hlediska zpoplatnění stání na komunikacích.
A. Bez zavedení rezidentních zón. tj. zpoplatněná zóna s parkováním povoleným
parkovací kartou vydanou městem. Tlak na změnu dopravního chování je dán
kapacitou.
B.

Postupné snižování volné kapacity ve prospěch zpoplatněných vyhrazených stání a
R – lokalit. Tlak na změnu dopravního chování cenou a kapacitou.

C.

Plošné zavedení rezidentních zón a tvorba nabídky pro rezidenty, návštěvníky a
zaměstnance. Tlak na změnu dopravního chování je dán cenou. (Celkem lze
postihnout až 20 tis. obyvatel tj. 84% populace).

Zdroj. https://www.akademiemobility.cz/parkovani

Téma 5
Parkovací politika

Jaká je vazba na ETM?
Řešení parkování z
hlediska kapacit

➢Snížení počtu stání na komunikacích o 1648 nelegálních stání fyzickým zamezením stání na nich či
vymáháním práva. Snížení počtu míst na 223 na 1000 obyvatel v bytové zástavbě.
➢Ponechání stávajícího stavu cca 223 míst na 1000 obyvatel a tolerování nelegálního stání v podobě 26%
parkování na komunikacích.
➢Ponechání stávajícího stavu cca 302 míst na 1000 obyvatel, zamezení nelegálního parkování stavebními
úpravami a zvýšení počtu odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m pro pokrytí zrušených stání.
Nutné je řešit cca 1600 míst.
➢Zajištění výstavby nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 377
vozidel na 1000 obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací politiky.
➢Zajištění podmínek pro výstavbu parkovacích míst občany bydlícími v lokalitách. Podpora města je pouze
nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. Zvýšení počtu parkovacích míst ke
377 vozidel na 1000 obyvatel. Nové kapacity realizuje soukromý sektor.
➢Výstavba nových parkovacích ploch a objektů městem a následný prodej či pronájem občanům. Město
supluje roli developera v investičně nezajímavém prostředí. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 377 vozidel na
1000 obyvatel.

Zdroj. https://www.akademiemobility.cz/parkovani

Téma 5
Ve všech městech je to stejné – řeší se Parkovací politika
Buďte ale jiní. Vyvolejte k ní diskusi a přemýšlejte, co chtěl říci můj soused (foto je z mé ulice)
„Já ty své zaměstnance zabiju. Pořád je učím, ať do práce jezdí na kole a já teď nemám kde zaparkovat.“

Téma 5
Elektromobilita

Prognóza elektromobility v sídlištích
Počet obyvatel

Vozidel
při růstu 1,5%

Obměna
Podíl
vozového parku elektromobilů
v ks
obměny

Elektromobilů v
sídlišti ks
kumulativně

2020

6262

0

0

0

2024

6470

1127

0

0

2030

6907

1746

30%

523

2035

7295

1554

100%

2077

Automobilizace v ČR průměr 474 vozidel na 1000 obyvatel v roce 2021.
Nově registrováno cca 225 tis. nových vozidel ročně tj. 4,5% vozového parku.
Mezi lety 2020 a 2035 se obmění ve vozovém parku v bytové zástavbě 4428 ks vozidel.
Pokud bude po r. 2030 zakázán prodej aut se spalovacím motorem, předpokládáme, že
bude 100% obměny elektrických.
Přepokládáme, že do roku 2030 bude vhodné vybudovat cca 500 nabíjecích míst v
sídlištní zástavbě. Realizace nabíjecího místa vč. Projektu a schválení trvá cca 2 roky.

Kontakt
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek
Organizace: jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu
Mobil: +420 602 503 617
E-mail: jarda@dobramesta.cz
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Děkujeme za pozornost!

27/07/2021
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