Plánování pro lidi

NÁVOD
K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU
UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Funded byby
thethe
Intelligent
Energy
Europe
Co-funded
Intelligent
Energy
Europe
Programme of
of the
the European
EuropeanUnion
Union
Programme

Bližší informace:
European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans
www.mobilityplans.eu
E-mail: info@mobilityplans.eu
European Commission
Directorate-General for Mobility and Transport
Unit C.1 - Clean transport & sustainable urban mobility
Rue J.-A. Demot, 24-28
B-1040 Brussels
Tento dokument byl vypracován pro Evropskou komisi, vyjadřuje však pouze názory autorů a Komise neodpovídá za
případné využívání informací zde obsažených.
© Evropská unie, 2013.

Zakázka
Název
Verze
Autoři

ELTISplus, EACI/IEE/2009/05/S12.558822
Návod k tvorbě a realizaci plánu udržitelné městské mobility
Leden 2014 (s přepracovanou předmluvou)
Frank Wefering, Siegfried Rupprecht, Sebastian Bührmann, Susanne Böhler-Baedeker
Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH
Email: info@rupprecht-consult.eu
www.rupprecht-consult.eu

Případovými
studiemi a nástroji
přispěli

BKK Centrum pro budapešťskou dopravu: László Sándor Kerényi; Centro - West
Midlands Integrated Transport Authority: Steven Keeley; Město Helsinki: Mette
Granberg, Johanna Vilkuna, Sakari Saarinen; Centrum environmentálních studií,
Magistrát města Vitoria-Gasteiz: Juan Carlos Escudero, María de Santiago; Evropská
federace vnitrozemských přístavů: Isabelle Ryckbost; Inland Navigation Europe: Karin
de Schepper; Institut d’Estudis Territorials, Barcelona: Kerstin Burckhart; Univerzita v
Lundu: Tom Rye; Mobiel 21: Sarah Martens, Jan Christiaens; Regionální
environmentální centrum pro střední a východní Evropu: Gábor Heves; Rupprecht
Consult: Wolfgang Backhaus, Sebastian Bührmann, Michael Laubenheimer, Miriam
Lindenau, Siegfried Rupprecht, Patrick Vanegmond, Frank Wefering, Gabi Wegeler;
Stockholmský environmentální institut: John Forrester; TRT Trasporti e Territorio:
Simone Bosetti, Patrizia Malgieri, Cosimo Chiffi.

Řízení jakosti

Anthony D May, Institut dopravních studií / Univerzita v Leedsu; Peter Vansevenant,
vedoucí odboru dopravy, město Gent.

Sazba

FGM-AMOR

Foto na obálce

www.eltis.org / Harry Schiffer

2

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

OBSAH
OBSAH
PŘEDMLUVA

3
4

I. ČÁST - ÚVOD
Co je to plán udržitelné městské mobility?
Přínosy
Jak tento návod vznikal

5
7
10
12

II. ČÁST – PROCES
Kroky a aktivity
1. krok: Stanovení potenciálu města pro úspěšný plán udržitelné městské mobility
2. krok: Vytyčení procesu tvorby a rozsahu působnosti plánu
3. krok: Analýza současné mobility a tvorba scénářů
4. krok: Tvorba společné vize
5. krok: Stanovení priorit a měřitelných cílů
6. krok: Tvorba efektivních balíčků opatření
7. krok: Dohoda o jednoznačných odpovědnostech a alokace rozpočtu
8. krok: Zapracování monitoringu a vyhodnocování do plánu
9. krok: Schválení plánu udržitelné městské mobility
10. krok: Zajištění vhodného řízení a komunikace (při realizaci plánu)

13
15
16
30
39
47
52
57
66
69
74
78

Příloha A: Slovníček pojmů
Příloha B: Seznam literatury
Příloha C: Příklady dobré praxe
Příloha D: Kontrolní seznam
Příloha E: Seznam expertů zapojených do přípravy tohoto dokumentu
prostřednictvím workshopů a jednání expertních skupin

88
90
93
135

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

141

3

4

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

PŘEDMLUVA

PŘEDMLUVA
Tento návod je určen pracovníkům útvarů plánování
městské dopravy a mobility a dalším zainteresovaným
stranám zapojeným do tvorby a realizace Plánu
udržitelné městské mobility.
Plánování městské mobility je náročný a komplexní
úkol. Ti, kdo se jej účastní, musí zvládnout řadu často
protichůdných požadavků a nároků na místní úrovni, a
v otázkách naplňování evropských cílů týkajících se
změn klimatu a energetické účinnosti i na vyšší
úrovni. Složitost plánování se zvyšuje v případě
politických změn a výrazně omezených finančních
možností, což je v současné době případ řady
evropských
zemí.
Plán
udržitelné
městské
mobility
přispívá
k dosahování evropských cílů v oblasti klimatu a
energetiky, jež vedoucí představitelé EU stanovili.
Evropská komise jej významně podporuje, například
prostřednictvím Akčního plánu k městské mobilitě
(2009) a Bílé knihy o dopravě (2011), coby nový
koncept plánování schopný udržitelněji a integrovaněji
řešit výzvy a problémy související s dopravou
v městských oblastech. Předpokládá se, že Plány
udržitelné městské mobility zůstanou pevnou součástí
agend Evropské komise i členských států EU.
Oproti tradičním přístupům k dopravnímu plánování
klade nový koncept zvláštní důraz na zapojování
občanů a zainteresovaných stran, koordinaci
sektorových politik (dopravní, územní, životního
prostředí, ekonomického rozvoje, sociální, zdravotní,
bezpečnostní, energetické atd.), koordinaci mezi
úřady jednotlivých úrovní a mezi úřady sousedních
obcí.

Tento návod je výsledkem důkladného celoevropského
procesu odborného projednávání, jenž probíhal
v letech 2010-2013 v rámci zakázky pro Evropskou
komisi. Plán udržitelné městské mobility je zde
definován jako strategický plán určený k uspokojování
potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí
za účelem zlepšování kvality života. Tento plán by se
neměl považovat jen za „zase nějaký další plán“. Plán
udržitelné městské mobility by měl spíše vycházet ze
stávajících
plánovacích
zvyklostí
a
náležitě
zohledňovat zásady integrace, participace a evaluace.
Tento návod představuje koncept a přínosy Plánů
udržitelné městské mobility jako nového plánovacího
schématu (I. část). Popisuje a vysvětluje zásadní kroky
a aktivity k vypracování a nakonec i realizaci takového
plánu (II. část). Návod je doplněn o odkazy na užitečné
nástroje a zdroje dalších informací a zároveň více než
60 příkladů z celé Evropy, jež ilustrují praktické
provádění jednotlivých aktivit v rámci tvorby (a
realizace) plánu. Soubor dalších příkladů obsahuje
Příloha C. Příloha D navíc nabízí osobám činným
v plánování městské dopravy a mobility kontrolní
seznam milníků, jichž je nutno dosáhnout.
Doufáme, že tento návod bude sloužit jako užitečný
příspěvek k vytváření obyvatelnějších městských
oblastí dnes i v budoucnu.

Pro Plány udržitelné městské mobility je nezbytná
dlouhodobá a udržitelná vize pro danou městskou
oblast a zohlednění širších společenských nákladů a
přínosů s cílem „internalizace nákladů“, přičemž se
zdůrazňuje význam vyhodnocování.
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I. ČÁST - ÚVOD

I. ČÁST - ÚVOD
Představte si své město za 20 let: Jak byste
chtěli, aby vypadalo? Jako místo, kde si
mohou děti bezpečně hrát? Kde je čistý
vzduch? Kde si můžete na nákupy dojít pěšky?
Se spoustou parků a zeleně? Kde se daří
podnikání?
Jak se ale taková vize uskutečňuje? Plánování je dnes
stále náročnější úkol a ti, kdo plány vytvářejí (i ti, kdo
tvoří politiku) stojí před řadou často vzájemně
protichůdných požadavků: udržet vysokou kvalitu
života a zároveň vytvářet atraktivní prostředí pro
podnikání; omezovat dopravu v citlivých oblastech a
zároveň neomezovat nezbytný pohyb zboží a osob;
zajišťovat mobilitu pro všechny a zároveň se potýkat
s omezenými finančními možnostmi. Navíc k tomu je
nutno řešit řadu širších témat, souvisejících
s veřejným zdravím, změnami klimatu, závislosti na
ropě, hlukem a znečištěním ovzduší atd. Zejména
v městských oblastech – centrech ekonomické aktivity
a domovech stále větší části evropské populace –
představuje řešení těchto problémů složitý úkol.

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer
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Potřeba
udržitelnějších
a
integrovanějších
plánovacích procesů, jež s touto složitostí dokáží
pracovat, a stanovení vhodného souboru přístupů je
všeobecně uznávaná.1 Této představě integrovaného
přístupu odpovídá Plán udržitelné městské mobility –
pomáhá vyvažovat rozvoj všech relevantních druhů
dopravy a zároveň motivuje k posunu k těm druhům,
jež jsou udržitelnější.
Na místní a národní úrovni dosahujeme určitého
pokroku směrem k posilování významu plánování
městské mobility a zavádění rámců pro dopravní
plánování, jež definují Plány udržitelné městské
mobility a případně k nim poskytují návod.
Komplexním přístupem k plánování městské mobility
jsou proslulé Velká Británie, kde existují tzv. Místní
dopravní plány (Local Transport Plans, LTP), a
Francie, jež zavedla tzv. Plány městské přepravy
(Plans de Déplacements Urbains, PDU). V jiných
částech EU však Plány udržitelné městské mobility
představují nový či dosud neexistující koncept.
Evropská komise si uvědomuje, jak významnou roli
mohou Plány městské udržitelné mobility hrát, a ve
svém Akčním plánu k městské mobilitě2 z roku 2009
navrhuje urychlit zavádění Plánů udržitelné městské
mobility v Evropě poskytováním metodických
materiálů, podporou výměny zkušeností z dobré praxe
a podporou vzdělávacích aktivit pro odborníky v oblasti
městské mobility. Rada Evropské unie v roce 2010
vyjádřila podporu „tvorbě Plánů udržitelné městské
mobility pro města a metropolitní oblasti […] a
povzbuzuje tvorbu stimulačních opatření, například
odborné poradenství a výměnu informací za účelem
tvorby těchto plánů“.3

The United Nations via its Human Settlements Programme (UN-HABITAT) and in cooperation with EMBARQ are preparing guidelines on establishing a multistakeholder forum on urban mobility. Another PŘÍKLADY is Brazil where the national government adopted a national policy on urban mobility in early 2012,
making it obligatory for any municipality with more than 20,000 inhabitants to develop an urban mobility plan by 2015.
Action Plan on Urban Mobility, European Commission, 2009 (COM(2009) 490 final).
Council conclusions on Action Plan on Urban Mobility, Council of the European Union, 24 June 2010.
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Tento „Návod k tvorbě a realizaci Plánu udržitelné
městské mobility“ nastiňuje hlavní kroky definování
politiky mobility v kontextu jednoznačné vize a
měřitelných cílů za účelem řešení dlouhodobých
problémů s městskou mobilitou. Smyslem tohoto
procesu je zajistit zapojování dotčených stran ve
vhodných fázích a spolupráci mezi dotčenými oblastmi
rozhodování a úřady.
Tvorba a realizace Plánu udržitelné městské mobility
by se však neměly chápat jako další úroveň
dopravního plánování, ale spíše by měly probíhat
v souladu se stávajícími plány a procesy a s jejich
rozvíjením.

Při návrhu tohoto konceptu byly zohledněny ty nejlepší
příklady z Evropy a měl by se proto stát součástí
běžné plánovací praxe ve všech velkých evropských
městech.
V neposlední řadě je nutno, aby ve středu pozornosti
plánování budoucnosti našich měst byli občané –
občané coby cestující, podnikatelé, spotřebitelé,
zákazníci a všechny možné ostatní role, které na sebe
mohou brát, zkrátka lidé musí být součástí řešení.
Tvorba Plánu udržitelné městské mobility znamená
„Plánování pro lidi“.

NOVÝ ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY
Tabulka zjednodušeně uvádí několik hlavních rozdílů mezi plánovacím procesem, který popisuje tento návod, a
„tradičním“ procesem plánování.
Tradiční dopravní plánování

Plánování udržitelné městské mobility

Zaměření na dopravu

Zaměření na lidi

Hlavní cíle:
Kapacita pro plynulý a rychlý provoz

Hlavní cíle: Dosažitelnost a kvalita života, zároveň
udržitelnost, ekonomická životaschopnost, sociální
spravedlnost, zdraví a kvalitní životní prostředí

Zaměření na jednotlivé druhy dopravy

Vyvážený rozvoj všech podstatných druhů dopravy a
posun k čistším a udržitelnějším druhům dopravy

Zaměření na infrastrukturu

Integrovaný soubor aktivit k dosažení nákladově
efektivních řešení

Sektorový plánovací dokument

Sektorový plánovací dokument, jenž je v souladu
s relevantními oblastmi politiky a doplňuje je
(územní plánování, sociální služby, zdraví, vymáhání
a dohled atd.)

Plán krátkodobé a střednědobé realizace

Plán krátkodobé a střednědobé realizace zakotvený
v dlouhodobé vizi a strategii

Týká se oblasti spravované jedním úřadem

Týká se funkční oblasti na základě vzorců
dojížďky za prací

Obor dopravních inženýrů

Mezioborové plánovací týmy

Plánují odborníci

Plánování se zapojením dotčených stran pomocí
transparentního přístupu otevřeného spolupráci

Omezené posuzování vlivů

Pravidelné monitorování a vyhodnocování vlivů za
účelem vzniku procesu postupného učení a zlepšování
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CO JE TO PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY?
Tento návod vychází z důkladného procesu
projednávání s odborníky na plánování, tvůrce politik a
velmi širokého spektra dotčených stran z celé Evropy.
Z tohoto procesu vznikla následující definice:
Plán udržitelné městské mobility je strategický
plán určený k uspokojování potřeb mobility
osob a firem ve městech a jejich okolí za
účelem zlepšování kvality života. Vychází ze
stávajících plánovacích zvyklostí a náležitě
zohledňuje zásady integrace, participace a
evaluace.

HLAVNÍ CÍLE
Jak se z plánu stane plán „udržitelné“ mobility? Plán
udržitelné městské mobility usiluje o vytvoření
městského dopravního systému se zohledněním
přinejmenším těchto obecných cílů:
• Zajistit nabídku dopravních možností pro všechny
občany, jež umožní dosažení nejdůležitějších
cílových míst a služeb;
• Zlepšovat bezpečnost;
• Snižovat znečištění ovzduší a hluk, emise
skleníkových plynů a spotřebu energie;
• Zlepšovat účinnost a nákladovou efektivnost
přepravy osob a zboží;
• Přispívat ke zvyšování atraktivnosti a kvality
městského prostředí a urbanismu ve prospěch
občanů, ekonomiky a celé společnosti.

ROZSAH
Zásady a opatření stanovené v Plánu udržitelné
městské mobility pokrývají všechny druhy a formy
dopravy v celé městské aglomeraci, mimo jiné
veřejnou a individuální, osobní a nákladní, motorovou
a bezmotorovou, v pohybu i v klidu.

HLAVNÍ RYSY
Plán udržitelné městské mobility efektivněji řeší
problémy v městských oblastech související
s dopravou.

8

Je výsledkem strukturovaného procesu jenž zahrnuje
analýzu výchozího stavu, tvorbu vize, stanovení
obecných cílů a konkrétních cílových hodnot, výběr
přístupů a opatření, aktivní komunikaci, monitorování
a vyhodnocování – a též poučení se z dosavadního
pokroku.
Hlavními rysy Plánu udržitelné městské mobility, jenž
vychází ze stávajících zvyklostí a regulačních rámců,
jsou:
•
•
•
•
•
•
•

Dlouhodobá vize a jednoznačný plán realizace;
Systematické zapojování dotčených stran;
Vyvážený a integrovaný rozvoj všech druhů dopravy;
Horizontální a vertikální integrace;
Vyhodnocování současného a budoucího fungování;
Pravidelné monitorování, přezkum a informování;
Přihlížení k externím nákladům u všech druhů
dopravy.

Dlouhodobá vize a jednoznačný plán realizace
Plán udržitelné městské mobility se zakládá na
dlouhodobé vizi rozvoje dopravy a mobility pro celou
městskou aglomeraci, jež zahrnuje všechny druhy a
formy dopravy: veřejnou a individuální, osobní a
nákladní, motorovou a bezmotorovou, v pohybu i
v klidu.
Obsahuje plán krátkodobé realizace strategie, jehož
součástí je časový harmonogram realizace a rozpočet
a zároveň jasné přidělení zodpovědností a prostředků
nezbytných k realizaci zásad a opatření v plánu
stanovených.
Systematické zapojování dotčených stran
Plán udržitelné městské mobility se soustředí na lidi a
na naplňování jejich základních potřeb mobility. Drží
se zásady transparentnosti a zapojování dotčených
stran, čímž od samotného začátku občany a ostatní
dotčené strany spojuje a udržuje s nimi kontakt po
celou dobu tvorby a realizace plánu.

GUIDELINES – Developing anD implementing a SuStainable urban mobility plan
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Zapojení dotčených stran do plánování je zcela
nezbytné k tomu, aby občané a další zainteresované
strany k Plánu udržitelné městské mobility a
k zásadám v něm propagovaným získali vlastnický
vztah. Přijetí a podpora plánu ze strany veřejnosti se
tím zvyšuje a zároveň se minimalizují rizika pro
politiky a usnadňuje realizace plánu.

c) Intenzivní výměna informací a zkušeností
s relevantními úřady na jiných úrovních správy
(např. kraje, aglomerace, regionu a státu);
d) Koordinace činností mezi úřady sousedních
městských a příměstských oblastí (pokrývající celé
„funkční město“ definované významnými proudy
dojíždějících pracovníků).

Vyvážený a integrovaný rozvoj všech druhů
dopravy

Vyhodnocování současného a budoucího
fungování

Plán udržitelné městské mobility pomáhá vyváženému
rozvoji všech podstatných druhů dopravy a zároveň
povzbuzuje k posunu směrem k těm druhům, jež jsou
udržitelnější. Plán navrhuje integrovaný soubor
činností, jejichž smyslem je zkvalitnit fungování a
zlepšit nákladovou efektivitu ve vztahu k navrhovaným
cílům. K těmto činnostem patří jak technické,
propagační a tržní opatření a služby, tak i
infrastruktura.
V Plánu udržitelné městské mobility se zpravidla řeší
následující témata: veřejná doprava, bezmotorová
doprava (chůze a jízda na kole), intermodalita a
mobilita ode dveří ke dveřím, bezpečnost silničního
provozu, silniční doprava v pohybu a v klidu, městská
logistika, management mobility (MM) a inteligentní
dopravní systémy (ITS).
Horizontální a vertikální integrace
Tvorba a realizace Plánu udržitelné městské mobility
probíhá integrovaně za vysokého stupně spolupráce a
projednávání mezi jednotlivými úrovněmi správy a
souvisejících úřadů.
Integrované plánování a realizace zahrnuje:
a) Závazek k udržitelnosti, tj. vyvážení ekonomického
rozvoje, sociální spravedlnosti a kvality životního
prostředí;
b) Projednávání a spolupráce mezi jednotlivými
odbory na místní úrovni k zajištění celistvosti a
propojenosti s politikou souvisejících odborů
(dopravy, územního plánování, sociálních služeb,
zdravotnictví, energetiky, školství, vymáhání a
dohledu atd.);

Tvorba Plánu udržitelné městské mobility se
soustředí na dosahování ambiciózních, měřitelných
konkrétních cílů odvozených od obecných cílů, jež jsou
v souladu s vizí mobility a zakotvené v celkové
strategii udržitelného rozvoje.
Plán udržitelné mobility vychází z důkladného
posouzení stávajícího a budoucího fungování
městského dopravního systému. Přináší komplexní
zhodnocení současné situace a stanoví základní čáru,
od níž lze měřit dosažené pokroky.
Součástí analýzy výchozí situace je přehled a
zhodnocení stávajícího institucionálního rámce pro
plánování a realizaci. Měly by být určeny vhodné
indikátory, jež popíší současný stav městského
dopravního systému.
Plán udržitelné městské mobility stanoví konkrétní
cíle pro fungování dopravního systému, jež jsou
realistické z hlediska stávající situace v městské
oblasti, popsané analýzou výchozího stavu, a zároveň
ambiciózní z hlediska hlavních cílů plánu.
Plán udržitelné městské mobility stanoví měřitelné
cílové hodnoty, jež vycházejí z realistického posouzení
stávající situace a dostupných prostředků.
Pokrok směrem k cílovým hodnotám se poměřuje
pomocí konkrétních indikátorů.

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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CO JE TO PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Pravidelné monitorování, přezkum a
informování
Realizace Plánu udržitelné městské mobility se
intenzivně monitoruje. Pokrok směrem k naplňování
obecných cílů plánu a plnění cílových hodnot se
pravidelně posuzuje pomocí souboru indikátorů. Za
tímto účelem je nutné podniknout potřebné kroky
k zajištění včasného přístupu k relevantním údajům a
statistikám.
Z přezkoumání Plánu udržitelné městské mobility a
jeho realizace může vyplynout potřeba úprav cílových
hodnot a případných nápravných opatření.
O pokroku při tvorbě a realizaci Plánu udržitelné
městské mobility informují Monitorovací zprávy,
transparentně zveřejňované a podávané občanům a
dotčeným stranám.

Přihlížení k externím nákladům u všech druhů
dopravy
Součástí tvorby Plánu udržitelné městské mobility by
mělo být vyhodnocení nákladů a přínosů všech druhů
dopravy. V něm by se měly zohlednit širší
celospolečenské náklady a přínosy, i mezioborové, na
základě čehož lze prové
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PŘÍNOSY

PŘÍNOSY
Běžným problémem pracovníků plánování na místních
úřadech je přesvědčit politiky o přidané hodnotě Plánu
udržitelné městské mobility. Níže jsou uvedeny hlavní
argumenty pro tento přístup:

1. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA
Existují přesvědčivé důkazy o tom, že plánování
udržitelné městské mobility zvyšuje kvalitu života
v městské oblasti. Dobrá koordinace sektorových
politik, kterou Plán udržitelné městské mobility
vyžaduje, vede k široké paletě přínosů, mimo jiné
k atraktivnějším veřejným prostranstvím, vyšší
bezpečnosti provozu, lepšímu zdravotnímu stavu,
méně znečištěnému ovzduší a menší hlučnosti.

2. ÚSPORA NÁKLADŮ – VYTVÁŘENÍ
EKONOMICKÝCH PŘÍNOSŮ
Mobilita je významným faktorem umožňujícím rozvoj
místní ekonomiky. Zdravější životní prostředí a méně
dopravních zácp pomáhají výrazně snižovat náklady
místního společenství a přitahovat nové podnikatele.
V celosvětové a celostátní konkurenci městských
aglomerací je dobře organizované město též
atraktivnějším pro investory. Stručně řečeno,
udržitelné město představuje lepší „podnikatelskou
příležitost“ než město bez jasné progresivní politiky
mobility.

3. PŘISPĚNÍ K LEPŠÍMU ZDRAVOTNÍMU STAVU
A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Udržitelnější mobilita automaticky znamená čistší
ovzduší a méně hluku. Aktivnější cestování (pěšky a na
kole) prospívá zdraví občanů. Investovat do čistšího
ovzduší a méně hluku se městu ve střednědobém a
dlouhodobém horizontu jednoznačně vyplatí. Města
musejí hrát svou roli ve snižování emisí skleníkových
plynů ze sektoru dopravy. Plánování udržitelné
městské mobility představuje klíčový prvek klimatické
politiky.

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer

4. HLADKÁ MOBILITA A LEPŠÍ DOSAŽITELNOST
Plánování udržitelné městské mobility představuje
vynikající nástroj k vytváření multimodálních ucelených
dopravních řešení. Zapojováním rozmanitých aktérů se
dosahuje efektivního zajištění konkrétních potřeb
občanů a firem v oblasti dosažitelnosti.

5. EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ OMEZENÝCH
PROSTŘEDKŮ
V době omezenosti finančních prostředků je více než
kdy jindy důležité zajistit, aby se dostupné prostředky
využívaly co možná nejúčelněji díky nejvhodnějším
řešením. Plánování udržitelné městské mobility mění
zaměření ze silniční infrastruktury na vyvážený mix
opatření, k nimž patří i levnější opatření v oblasti
managementu
mobility.
Navíc zavedením zásady „znečišťovatel platí“ vzniká
nový zdroj příjmů, z něhož lze financovat alternativy
k automobilismu.

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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6. ZÍSKÁVÁNÍ PODPORY VEŘEJNOSTI
Zapojování dotčených stran a občanů je základním
principem Plánu udržitelné městské mobility. Správa
města, která ukazuje starost o potřeby a přání svých
občanů a dotčené strany náležitě zapojuje, má
mnohem větší šanci získat si vysokou „veřejnou
legitimitu“ a snižuje riziko odporu vůči realizaci
ambiciózních plánů.

7. VZNIK KVALITNĚJŠÍCH PLÁNŮ
Projektanti, především jsou-li tradičně zaměřeni na
výstavbu infrastruktury, mohou lépe porozumět potřeby
mobility rozmanitých skupin uživatelů, když od nich
dostávají včasnou zpětnou vazbu. Zainteresované
strany někdy přicházejí s velice účinnými řešeními,
protože jsou někdy lépe obeznámeni s konkrétní
situací. Integrovaný a mezioborový přístup k plánování
(v němž svou odborností přispívají různé odbory)
pomáhá získat pro plán mobility širší základnu.
Zajišťuje v plánu podporu vyváženého rozvoje všech
podstatných druhů dopravy a zároveň motivaci
k posunu směrem k těm druhům, jež jsou udržitelnější.
Tím naplňuje potřeby dosažitelnosti a mobility všech
uživatelů.

8. EFEKTIVNÍ PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
Města musí plnit řadu často protichůdných zákonných
povinností. Požadavky zákonů o ochraně ovzduší a
snižování hlučnosti představují pouze výseč z celé
palety národních a evropských právních předpisů.

Plán udržitelné městské mobility nabízí efektivní
způsob jejich plnění pomocí jediné komplexní strategie.

9. VYUŽÍVÁNÍ SYNERGIÍ A VĚTŠÍ RELEVANTNOST
Problémy s městskou mobilitou často překračují
administrativní hranice, týkají se řady oblastí politiky,
nebo se dotýkají širokého spektra odborů a institucí.
Plánování udržitelné městské mobility hledá řešení pro
„funkční město“ i s jeho napojením na okolí a na
celostátní a evropskou dopravní síť. Plán udržitelné
městské mobility inspiruje k vytváření kultury
spolupráce při plánování mezi různými oblastmi politiky
i mezi různými úrovněmi správy v rámci „funkčního
města“. Tato kultura spolupráce při plánování
podporuje nalézání takových řešení, jež zohledňují
propojenost městské mobility.

10. CESTA K NOVÉ KULTUŘE MOBILITY
Na příkladu z mnoha měst lze ukázat, že výsledkem
dlouhodobého plánování udržitelné městské mobility je
společná vize nové kultury mobility – vize, na které se
shodnou nejvýznamnější politické skupiny a kterou sdílí
též instituce a občané městské společnosti; vize, jež
překračuje hranice volebních období a jež může
obsahovat i méně atraktivní prvky, jestliže vedou
k dlouhodobějším přínosům.

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer
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J A K TE N T O NÁ V O D VZ N I K A L

JAK TENTO NÁVOD VZNIKAL
Tento návod je výsledkem práce odvedené pro
Evropskou komisi a Výkonnou agenturu pro
konkurenceschopnost a inovace (EACI) v rámci
zakázky běžící od května 2010 do srpna 2013. Cílem
této práce bylo urychlit velkoplošné zavádění Plánů
udržitelné městské mobility v Evropě, které navrhuje
Akční plán k městské mobilitě, a to metodickým
vedením, osvětových aktivit a vzdělávacích seminářů.
Návod,
který
je
zde
předkládán,
vychází
z přezkoumání stávajících dokumentů a vstupů
odborníků:.
• Důkladné studium existujících výzkumných prací a
metodik (např. Zpráva expertní skupiny SUTP z roku
2004,
projekty
PILOT
a
BUSTRIP).
Analýza
národních
a
regionálních
metodických
•
dokumentů k přípravě místních dopravních plánů,
především britská Metodika tvorby Místních
dopravních plánů (LTP; druhé a třetí vydání) a
francouzské metodice a hodnotících dokumentů
k Plánům městské přepravy (PDU). Šetření ohledně
stavu a přístupu k Plánům udržitelné městské
mobility ve 31 evropských zemích, tj. v 28 členských
státech EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku a
Norsku.

• Posuzování potřeb uživatelů sestávající z 49
rozhovorů se zainteresovanými stranami a
odborníky ve 26 zemích.
• Pět pracovních seminářů se zainteresovanými
stranami o Plánech udržitelné městské mobility
v letech 2010-2013 (plus jednání pořádaná předtím
v rámci expertní skupiny SUMP a projektu PILOT),
jichž se zúčastnilo celkem 168 osob ze 26 zemí.
• Odpovědi na online projednávání k přepracování
pracovní verze tohoto návodu z roku 2011, pořádané
v lednu a únoru 2013.
• Řada připomínek od tvůrců politik, pracovníků
v plánování a dalších oblastech, akademiků a
dalších zainteresovaných stran, získaných během
osvětových prezentací a vzdělávacích seminářů
pořádaných v rámci zakázky po celé Evropě v letech
2010-2013.
Celkově tento návod vychází ze systematického
přezkoumání
stávajících
znalostí
a
procesu
projednávání. Přílohu E tvoří seznam odborníků,
s nimiž jsme obsah tohoto metodického dokumentu
projednávali v rámci pracovních seminářů a setkání
expertních
skupin.
Tento návod je i s širokou paletou doplňkových
materiálů (v anglickém jazyce) k dispozici na
internetových stránkách www.mobilityplans.eu

Zdroj:: András Ekés
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II. ČÁST – PROCES

II. ČÁST –
PROCES
Tento návod je určen pro pracovníky v oblasti městské
dopravy a mobility i pro ostatní zainteresované strany,
jež by měly být zapojeny do procesu tvorby a realizace
Plánů udržitelné městské mobility.
Návod popisuje proces přípravy Plánu udržitelné
městské mobility. Tento proces se skládá z jedenácti
hlavních kroků, složených z celkem 32 aktivit. Měly by
být chápány jako součást pravidelně se opakujícího
plánovacího cyklu ve smyslu procesu neustálého
zlepšování.
Každý z kroků a s ním spojených aktivit je v tomto
metodickém dokumentu podrobně popsán a jsou
k němu uvedeny následující informace:
• Zdůvodnění aktivity, tj. nejdůležitější důvody
k provádění dané aktivity, záležitosti, kterým je třeba
se věnovat, a otázky, na než je nutno najít odpověď;
• Konkrétní cíle dané aktivity;
• Hlavní úkoly, které je třeba provést;
• Aktivity nad rámec základních požadavků – pro
města a regiony, které již dosáhly pokročilé úrovně
plánování mobility;
• Požadavky na načasování a koordinaci si jinými
aktivitami; a též
• Kontrolní seznam milníků, jichž má být dosaženo.

Je nutno zdůraznit, že načasováním jednotlivých
aktivit vzniká spíše logická než struktura než přesně
daná posloupnost. Aktivity se ve skutečnosti mohou
odehrávat zčásti souběžně nebo mohou obsahovat
smyčky zpětné vazby. Na nejdůležitější z těchto
aspektů upozorňuje oddíl „Načasování a koordinace“
u každé aktivity.
Na další straně je uveden grafický přehled
plánovacího cyklu a po něm následuje podrobný popis
všech kroků a aktivit při tvorbě a realizaci Plánu
udržitelné městské mobility.
Tento návod obsahuje příklady dobré praxe, nástroje a
odkazy, jež uživatelům tvorbě a realizaci Plánu
udržitelné městské mobility pomohou.
Příklady dobré praxe pocházejí z plánů městské
mobility z celé Evropy. Některé možná nevyhoví všem
požadavkům na Plán udržitelné městské mobility, jež
jsou předkládány v tomto návodu. Jsou však užitečné
jako názorné ukázky aktivit (např. zapojování občanů
při návrhu konkrétních opatření), jež jsou součástí
procesu tvorby a realizace Plánu udržitelné městské
mobility.
Smyslem je předložit soubor příkladů z různých
oblastí Evropy a ukázat tak, že kvalitní přístup
k plánování je možný za každých okolností. Řada
z těchto příkladů též ilustruje pokročilé plánovací
aktivity. Další příklady dobré praxe (v anglickém
jazyce)
najdete
na
internetových
stránkách
www.mobilityplans.eu a www.eltis.org.

Zdroj:: András Ekés
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CYKLUS TVORBY A REALIZACE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Milník: Je dokončeno
závěrečné posuzování
vlivů
11.1 Pravidelná aktualizace

současného plánu
Zhodnocení dosažených
11.2
výsledků – pochopení úspěchů i
neúspěchů
11.3 Určení nových výzev pro další
generaci SUMP
11. Poučení
10.1 Řízení realizace plánu

Východisko:
„Chceme
zlepšovat
mobilitu a
kvalitu života
našich občanů!“

1.1

Závazek k obecným zásadám udržitelné mobility

1.2

Posouzení dopadů regionálního/národního rámce

1.3

Provedení sebehodnocení

1.4

Přezkoumání dostupnosti lidských zdrojů a finančních prostředků

1. Stanovení
potenciálu
města pro
úspěšný SUMP

10.2 Informování a zapojení občanů

Kontrola pokroku v
10.3
dosahování obecných cílů

10. . Zajištění
vhodného
řízení a
komunikace

Milník: SUMP
je schválen

9.1

Kontrola jakosti
plánu

9.2

Schválení plánu

9.3

Vytvoření plánu
vlastnictví

Realizace
plánu

Zajištění monitoringu
8.1
a vyhodnocování

7.1 Rozdělení odpovědností a prostředků
7.2 Příprava akčního a rozpočtového plánu

Určení klíčových aktérů a zainteresovaných stran

2. Vytyčení
procesu
tvorby a
rozsahu
působnosti
plánu

2.1

Pohled za vlastní hranice a
odpovědnosti

2.2

Snaha o koordinaci politik a
integrovaný přístup k plánování

2.3

Plán zapojení dotčených stran a
občanů

2.4

Shoda na plánu prací a systém
řízení

3. Analýza
současné
mobility a
tvorba scénářů

Racionální
a transparentní
stanovení cílů

Vypracování
plánu

Stanovení základního časového rozvrhu

1.6

3.1

Plánování
udržitelné
městské
mobility

9. Schválení
plánu udržitelné
městské
mobility

8. Zapracování
monitoringu a
vyhodnocování
do plánu

Důkladná
příprava

1.5

4. Tvorba
společné
vize

4.1
4.2

7. Dohoda o
odpovědni a
alokaci
rozpočtu

5. Stanovení
priorit a
měřitelných
cílů

6. . Tvorba
efektivních
balíčků
opatření

Milník:
Opatření
jsou určena

3.2

Vypracování analýzy
problémů a příležitostí
Tvorba scénářů
Milník:
je hotová analýza
problémů a příležitostí

Vytvoření společné vize
(nejen) mobility
Aktivní informování
veřejnosti

5.1 Určení priorit v oblasti mobility
5.2 Tvorba inteligentních konkrétních cílů

6.1

Určení nejefektivnějších opatření

6.2

Poučení ze zkušeností ostatních

6.3

Uvážit nákladovou efektivitu opatření

6.4

Využití synergií a tvorba integrovaných balíčků opatření

rupprecht Consult, 2013

Návod byl sestaven s přispěním odborníků na
městskou dopravu a plánování mobility z celé Evropy,
takže zohledňuje široké spektrum zkušeností. Návod
je však nutno přeložit do místního kontextu,
výsledkem čehož může být přístup poněkud odlišný od
toho, jenž je popsaný v tomto návodu. Návod
neobsahuje podrobné technické rady, spíše se
soustředí na proces tvorby a realizace Plánu
udržitelné městské mobility.
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K R O K Y A AK T I V I T Y

KROKY A AKTIVITY
Východisko:
„Chceme
zlepšovat
mobilitu a
kvalitu života
našich občanů!“

Od samého začátku by
mělo být jasné, že
městská doprava a
mobilita není účelem
sama o sobě, nýbrž že by
měla přispívat
k dosahování vyšších
cílů, například kvality
života a obecného blaha
pro občany.

To by mělo představovat východisko pro tvorbu Plánu
udržitelné městské mobility. V závislosti na národním
kontextu může být též stimulujícím faktorem tvorby Plánu
zákonná povinnost.

Východiskem může být upozornění na výzvy a
problémy, před kterými město stojí, pokud se nich
nezmění, zdůraznění přínosů plynoucích z Plánu
udržitelné městské mobility a podtržení skutečnosti,
že voliči dobré výsledky ocení (např. poukázáním na
jiná města, v nichž se plánování udržitelné městské
mobility uplatňuje). Je to poměrně náročné, protože
úplný dopad Plánu udržitelné městské mobility se
projeví teprve za dobu delší, než je jedno volební
období. Může proto být užitečné upozornit na možnost
zahrnout do Plánu i opatření s „okamžitými“ přínosy,
což může pomoci získat si kladnou odezvu občanů a
dalších dotčených stran již v krátkodobém horizontu.

Nicméně k vytvoření opravdu udržitelného a účinného
plánu je nutný skutečný závazek. Pokud na místní úrovni
neexistuje nikdo, kdo by za plán „bojoval“, může být těžké
přesvědčit ty pravé politiky, aby se tvorby Plánu udržitelné
městské mobility zastali. K tomu je nutné dát dohromady
opravdu dobré argumenty.

Zdroj:: András Ekés
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1. KROK: STANOVENÍ POTENCIÁLU MĚSTA PRO
ÚSPĚŠNÝ PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
ÚKOLY

Na začátku procesu plánování udržitelné městské
mobility je nezbytné stanovit si potenciál pro
vypracování úspěšného Plánu udržitelné městské
mobility. Ten závisí na mnoha vnitřních i vnějších
faktorech, jež představují obecný rámec plánovacího
procesu
a
realizace
plánu.
Následující text popisuje ústřední aktivity při přípravě
procesu tvorby Plánu udržitelné městské mobility.

AKTIVITA 1.1: ZÁVAZEK K OBECNÝM
ZÁSADÁM UDRŽITELNÉ MOBILITY
ODŮVODNĚNÍ
Plán městské dopravy lze nazývat udržitelným pouze
tehdy, přihlíží-li k určitým ekonomickým, sociálním a
environmentálním kritériím. K vedení procesu tvorby
Plánu udržitelné městské mobility na obecné
strategické úrovni je nezbytné fundamentální
pochopení zásad udržitelnosti a závazek k jejich
dodržování.

CÍLE
• Zajistit zohlednění základních zásad udržitelnosti
v průběhu celého plánovacího procesu.
• Vytvořit jednotné chápání významu pojmu
udržitelná městská mobilita.
• Zahrnout všechny otázky, jež je třeba řešit, má-li se
Plán udržitelné městské mobility stát skutečně
udržitelným dokumentem, čili i otázky nad rámec
dopravy a mobility.

• Analyzovat, v jaké míře již jsou zásady udržitelnosti
zahrnuty v dopravní politice města či regionu (např.
ve vizích, místní agendě) a v politice souvisejících
oblastí (např. udržitelná politika územního
plánování, jež využívá tzv. brownfieldů namísto
živelného rozrůstání města).
• Ve spolupráci s místními politiky a klíčovými
zainteresovanými stranami, jež mohou mluvit do
souvisejících oblastí politiky, zjistit, do jaké míry
jsou zásady udržitelnosti v souladu se současnou
politickou agendou.
• Jako východisko se pokusit dosáhnout širokého
konsensu na tom, že zásady udržitelnosti se stanou
základem veškeré práce na Plánu udržitelné
městské mobility.

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Posílit svůj závazek k udržitelné městské mobilitě
vstupem do Paktu starostů a primátoru anebo Fóra
CiViTAS (viz následující stranu).
• Zajistit jasné rozlišování mezi dosažitelností služeb
a zařízení (mobilitou) a dopravou/přepravou: první
řečená je smyslem všech aktivit, účelem, zatímco
druhá je nástrojem k uskutečňování dosažitelnosti
a mobility. Obecnou zásadou může být úsilí o
zajištění dosažitelnosti pro občany s menším
objemem dopravy (= menšími výdaji, menší
spotřebou pohonných hmot, méně znečištění,
méně nehod atd.).

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Závazek na začátku plánovacího procesu.
• Zásady udržitelnosti zohledňovat v průběhu celého
plánovacího procesu.

KONTROLNÍ SEZNAM
Je provedena analýza, v jaké míře se zásadami
udržitelnosti řídí současná politika související
s městskou mobilitou.
Klíčové zainteresované strany se obecně
zavázaly k zásadám udržitelnosti.

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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AKTIVITA 1.2: POSOUZENÍ DOPADŮ
REGIONÁLNÍHO/NÁRODNÍHO RÁMCE

PŘÍKLADY
SÍŤ CIVITAS FORUM
V současné době je členy sítě CiViTAS Forum 216 měst,
jež podepsala Prohlášení CiViTAS. Fórum CiViTAS je
otevřeno všem městům, jež se chtějí dozvídat více o
užitečnosti jednotlivých opatření na podporu čisté
městské dopravy a o nejlepších možnostech jejich
kombinace a integrace ve velkém. Zapojená města se
musí zavázat k zavádění ambiciózních, integrovaných
strategií městské dopravy a dále:
• dosažení významné změny v dělbě přepravní práce
ve prospěch udržitelných druhů dopravy;
• uplatňování integrovaného přístupu a využívání co
možná největšího počtu kategorií nástrojů a
opatření CiViTAS.
Tento závazek musí být schválen politicky
v Prohlášení Fóra CiViTAS, a to podpisem místního
politika s výkonnou pravomocí.
Podrobnosti:
http://civitas.eu/cms_network.phtml?
id=371
PAKT STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ

ODŮVODNĚNÍ
Plán udržitelné městské mobility se zaměřuje na
městskou mobilitu na úrovni městské aglomerace.
Plán je nicméně zakotven v širším regionálním a
národním rámci pro plánování městské mobility. Sem
patří například regulace, toky financování a nadřazené
strategie územního rozvoje a rozvoje dopravy (např.
národní dopravní strategie). K plnému využití možností
a k předejití pozdějších střetů s nadřazenými úřady je
nezbytné posoudit dopad tohoto regionálního a
národního rámce pro plánování.

CÍLE
• Zajistit soupis všech relevantních regionálních, národních
a evropských rámcových podmínek pro Plán udržitelné
městské mobility.
• Utvořit si jasnou představu o možných vlivech
regionálního, národního a evropského rámce na proces
plánování udržitelné městské mobility a návrh opatření.

Evropská unie (EU) je vedoucím představitelem
celosvětového boje se změnami klimatu a ten pro ni
představuje jednu z nejvyšších priorit. Její ambiciózní
cílové hodnoty uvádí Klimaticko-energetický balíček
EU, jímž se členské státy zavázaly omezit své emise
CO2 do roku 2020 alespoň o 20%. Signatáři Paktu
starostů a primátorů k těmto politickým cílům
přispívají svým oficiálním závazkem dosáhnout ještě
lepšího výsledku pomocí realizace Akčního plánu
udržitelné energetiky.
Podrobnosti:: www.eumayors.eu
CHARTA: PROPOJOVÁNÍ VODNÍMI CESTAMI, VOLBA
PRO HLAVNÍ MĚSTA
Pětice evropských hlavních měst Brusel, Berlín,
Budapešť, Paříž a Vídeň a jejich vnitrozemské přístavy
se přihlásily k chartě „Propojování vodními cestami:
Volba pro hlavní města“. Smyslem charty je naplnění
ambice EU dosáhnout do roku 2030 uhlíkově neutrální
logistiky v nejvýznamnějších městských centrech.
V březnu 2011 se k pěti původním členům rozhodla
přidat i italská Pisa.

Zdroj:: Bernd Decker, Florenz

ÚKOLY
• Určit, zdokumentovat a posoudit:
° právní předpisy a případné metodiky pro Plány
udržitelné městské mobility;
° kritéria pro regionální/národní financování, jež
souvisejí s Plánem udržitelné městské mobility;

Podrobnosti viz Příloha C.
18

GUIDELINES – Developing anD implementing a SuStainable urban mobility plan

KROKY A AKTIVITY – 1. FÁZE
KVALITNÍ PŘÍPRAVA

° nadřazené plány, strategie a cíle, jež mohou mít
na váš Plán udržitelné městské mobility vliv.
Například plán národního správce silničních
komunikací na výstavbu či rekonstrukce silnic
může protiřečit cílům vašeho Plánu udržitelné
městské mobility, že povzbudí více cestování autem
do vašeho města. Plán pak tuto skutečnost musí
zohlednit;
°
vliv
nadřazených
plánů
na
rozdělení
zodpovědností či územní působnost Plánu
udržitelné městské mobility;
° požadavky či iniciativy na koordinaci a integraci
jednotlivých politik, např. na integraci místního a
regionálního územního plánování nové bytové
výstavby či průmyslových zón v regionu může
výrazně ovlivnit vzorce mobility na místní úrovni.
• Vytvořit přehled relevantního regionálního a národního
rámce s návrhy na vyřešení těchto otázek při přípravě
místního Plánu udržitelné městské mobility.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Na začátku plánovacího procesu, v průběhu
několika týdnů.
• Relevantní výsledky zohledňovat v průběhu celého
plánovacího procesu a při návrhu opatření,
především při vytyčování procesu tvorby a rozsahu
plánu (2. krok).

KONTROLNÍ SEZNAM
Relevantní dokumenty z národní a regionální
úrovni jsou přezkoumány a výsledky jsou
shrnuty.
Jsou zjištěny příležitosti a případné problémy,
jež mohou vyplynout z regionálních a národních
rámcových podmínek.

PŘÍKLAD
FRANCIE: NÁRODNÍ RÁMEC A PRÁVNÍ
OTÁZKY
Vznik prvních „Plánů městské přepravy“ (Plans de
Déplacements Urbains, PDU) – francouzské verze
Plánu udržitelné městské mobility – následoval po
přijetí Zákona o vnitrozemské dopravě (LOTI)
v prosinci 1982. Tento zákon stanoví hlavní cíle a
zaměření PDU.

Obecným cílem PDU je zajištění udržitelné rovnováhy
mezi potřebami mobility a dosažitelnosti a ochranou
životního prostředí a zdraví. Zákon o čistém ovzduší a
rozumném využívání energie (LAURE) z prosince 1996
učinil z tvorby PDU povinnost pro všechny aglomerace
s více než 100 000 obyvateli.

Podrobnosti viz Přílohu C.

AKTIVITA 1.3: PROVEDENÍ
SEBEHODNOCENÍ
ODŮVODNĚNÍ
Sebehodnocení na začátku procesu tvorby plánu je
nezbytné ke zjištění silných a slabých stránek vaší
stávající plánovací praxe a k pochopení vlastního
potenciálu pro úspěšnou přípravu Plánu udržitelné
městské dopravy. Zhodnocení by mělo stanovit, jak
moc jsou stávající postupy používané v dopravním
plánování v souladu s aktivitami uváděnými v tomto
návodu a rozpoznat překážky a stimuly, jež mohou
proces tvorby plánu ovlivnit. Díky tomu dokážete určit,
jak bude proces tvorby plánu ve vašem lokálním
kontextu vypadat.

CÍLE
• Získat poctivou a srozumitelnou představu o silných
a slabých stránkách a příležitostech stávající
plánovací praxe vzhledem k tvorbě Plánu udržitelné
městské mobility ve svém konkrétním místním
kontextu (např. politickém, institucionálním,
• právním).
Vytvořit proces tvorby Plánu udržitelné městské
mobility šitý na míru vašeho lokálního prostředí.

ÚKOLY
• Analyzovat kroky a aktivity svého stávajícího
procesu dopravního plánování. Pomocí tohoto
návodu můžete ověřit, zda Kroky a Aktivity zde
uvedené již tvoří součást zavedených plánovacích
procesů ve vašem městě či regionu (jsou
zohledněny plně, částečně nebo vůbec ne?). Takto
můžete nalézt mezery, které je zapotřebí vyřešit
v novém procesu plánování.

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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• Zjistit a analyzovat stimuly a překážky v procesu
tvorby plánů ve vaší městské aglomeraci.
° Zjistit institucionální, právní a finanční překážky,
jež ovlivňují celý plánovací proces (např. jestli je
dopravní podnik soukromý nebo spadá pod jinou
úroveň správy).
° Zjistit procesní překážky, jež mohou vyvstat
v průběhu plánování (např. řízení, komunikace mezi
jednotlivými odbory, jež se budou podílet na tvorbě a
realizaci plánu).
° Stanovit stimulující faktory, jež mohou proces
tvorby a realizaci Plánu udržitelné městské mobility
podpořit.
• Posoudit otázky sociálního vyloučení a jejich řešení
v rámci dopravních politik. To znamená zohlednit
potřeby všech obyvatel, včetně všech zranitelných
skupin, jako jsou děti, osoby s omezenou
pohyblivostí, senioři, nízkopříjmové domácnosti,
národnostní menšiny apod. Přihlédnout by se mělo i
k aspektům rovnosti pohlaví, tj. stejných příležitostí
pro ženy i muže. Důležité otázky jsou:

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Uplatnit metodiku nezávislého přezkoumání
externími partnery.
• Uplatnit systém řízení jakosti.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Na začátku plánovacího procesu, přičemž výsledky
zohlednit při návrhu na míru šitého procesu
plánování udržitelné městské mobility (viz Aktivitu
2.4 Shoda na plánu prací a systém řízení).
• Provázanost s Aktivitou 1.4: Přezkoumání
dostupnosti lidských zdrojů a finančních prostředků.

KONTROLNÍ SEZNAM
Provedeno náležité sebehodnocení.
Zjištěny silné a slabé stránky vzhledem k tvorbě
Plánu udržitelné městské mobility.
Výsledky shrnuty jakožto východisko pro
optimalizaci místních plánovacích procesů.

° Zaručuje dopravní systém stejnou dosažitelnost,
finanční a obecnou dostupnost (nebo s nimi
spojené možnosti mobility) pro všechny?
° Podporují opatření související s dopravou
zaměstnanost a rozvoj všem přístupného
pracovního trhu?
• Provést poctivé sebehodnocení jakožto východisko ke
zlepšování plánovacích procesů a politik. Výsledek není
nezbytně nutné zveřejňovat.

Zdroj:: www.eltis.org, Schiffer
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NÁSTROJE
METODIKY SEBEHODNOCENÍ
INTERNÍ SCHŮZKA A PŘEZKOUMÁNÍ
Sebehodnocení může probíhat jednoduše tak, že si
spolu sedne skupina osob, které se na plánovacím
procesu podílejí, a proberou silné a slabé stránky
stávajících procesů a možností jejich zlepšení. Při
tom může pomoci nezávislý moderátor. Podle
potřeby lze připojit i kompletní SWOT analýzu.
Tento postup uplatnil Úřad hrabství Derbyshire ve
Velké Británii za účelem zkvalitnění tamních
procesů dopravního plánování a zohlednění změn
v ostatních oblastech plánování, jež mají vliv na
LTP.

Zdroj:: FGM

NEZÁVISLÉ PŘEZKOUMÁNÍ
Dalším způsobem, jak posoudit plánovací prostředí,
v němž má vznikat Plán udržitelné městské mobility,
je nezávislé přezkoumání. Při něm si město pozve
jednoho či několik odborníků na plánování udržitelné
městské mobility nebo podobných odborníků v této
oblasti, kteří přezkoumají situaci ve městě před
zahájením tvorby vlastního Plánu udržitelné
městské mobility.
Nezávislý posuzovatel může vzít v potaz kvalitu
plánovacího procesu a existujících organizací a
může též pomoci porovnat výsledky přezkoumání s
„nejlepšími v dané třídě“, čímž městu poskytne
zpětnou vazbu o stávající praxi a dosažených
úspěších i o tom, jak zajišťuje svůj Plán udržitelné
městské mobility.

Nezávislých posuzovatelů využila města Gent a
Lublaň, jimž pomohli zamyslet se nad dosud
dosaženými výsledky a možnostmi zlepšení při
tvorbě svých Plánů udržitelné městské mobility (viz
též příklad z projektu BUSTRIP).

VYUŽITÍ SYSTÉMŮ A CERTIFIKÁTŮ ŘÍZENÍ
JAKOSTI
Systémy řízení jakosti (QMS) jsou určeny
k hodnocení organizačních procesů a poskytování
poradenství k jejich zdokonalování. Jakmile je
shledáno dosažení určité úrovně organizační
kvality, je udělen certifikát nebo značka.
Nejznámější typ systému řízení jakosti je ISO 9001,
jenž se vyvinul z procesů řízení jakosti především
ve výrobním průmyslu, takže byl původně určen pro
výrobní procesy.
Vhodnější pro potřeby plánování udržitelné
městské mobility je možná Společný hodnotící
rámec (CAF), dostupný bezplatně pro všechny
členské země EU a zaměřený zejména na veřejný
sektor.
V současnosti je dále k dispozici i několik
specifických systémů řízení jakosti, které se
zabývají určitými aspekty udržitelné mobility: pro
cyklistiku
Bypad
(www.bypad.org)
a
pro
management mobility MaxQ (www.epomm.eu).
Švédské město Lund uplatnilo systém MaxQ ke
zlepšení politiky managementu mobility, jež je
zakotvena v širším rámci proslulého lundského
Plánu udržitelné městské mobility zvaného
LundaMaTs.
Přístupy k posuzování kvality celkové politiky
udržitelné mobility města právě vznikají v rámci
projektů IEE STEER, konkrétně Ecomobility
SHIFT(www.ecomobility.org/shift/),
QUEST
(www.questproject.eu/) a ADVANCE (www.euadvance.eu/).

Zdroj: Tom Rye, Univerzita v Lundu
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PŘÍKLADY

CÍLE

OPRIVNICA, CHORVATSKO: ZJIŠTĚNÍ SILNÝCH
STRÁNEK A ZAMĚŘENÍ SE NA NĚ ZA ÚČELEM
ODSTRANĚNÍ SLABÝCH STRÁNEK

• Zajistit dostupnost nezbytné (široké) palety
dovedností nutných k řízení a směrování procesu
plánování udržitelné městské mobility v rámci
vlastního úřadu a mezi zainteresovanými stranami.
• Vyvažovat pokrytí krátkodobě nezbytných dovedností
a zvyšování kapacity vlastní organizace i širší
odborné komunity.
• Posoudit schválené a potenciální finanční
prostředky na provedení procesu plánování a na
realizaci opatření.

Dříve než chorvatské město Koprivnica zahájilo podporu
jízdy na kole a chůze, provedlo podrobnou analýzu
výchozího stavu. Podkladem pro tuto analýzu bylo
sebehodnocení, jež provedlo město samo, rozsáhlé
projednávání s celou řadou zainteresovaných stran a též
průzkum veřejného mínění.

METODIKA NEZÁVISLÉHO POSOUZENÍ V PROJEKTU
BUSTRIP
V rámci projektu BUSTRIP (Baltic Urban Sustainable
Transport Implementation and Planning, tedy Realizace
a plánování udržitelné dopravy v Pobaltí), jenž byl
součástí programu INTERREG IIIB pro region Pobaltí,
vznikla metodika pro posuzování měst podle tvorby a
realizace Plánů udržitelné dopravní metodiky a
návazných činností. Nezávislá posouzení podle metodiky
BUSTRIP, vycházející ze sebehodnotící zprávy daného
města, provádějí experti z jiných měst, kteří město na
3-5 dní navštíví a provádějí rozhovory s místními
zainteresovanými stranami, zájmovými skupinami,
politiky a úředníky.
Podrobnosti viz Přílohu C.

AKTIVITA 1.4: PŘEZKOUMÁNÍ
DOSTUPNOSTI LIDSKÝCH ZDROJŮ A
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ODŮVODNĚNÍ
Se sebehodnocením úzce souvisí otázka dostupných
prostředků pro uskutečnění procesu tvorby Plánu
udržitelné městské mobility a pro realizaci opatření.
Patří sem jak lidské zdroje (tj. pracovníci k dispozici a
jejich dovednosti), tak i finanční prostředky. Bez
dostatečných prostředků bude obtížné plánovací proces
úspěšně provést. U většiny městských úřadů budou
konkrétní dovednosti nezbytné k provedení procesu
tvorby a realizace Plánu udržitelné městské mobility
přesahovat možnosti jejich zaměstnanců. Běžnou praxí
je sice na konkrétní technické úkoly najímat externí
odborníky, ale důležité je pamatovat na budování
dostatečné odborné základny ve vlastní organizaci a
dlouhodobě spolupracovat s ostatními zainteresovanými
stranami.
Cílem je pokrýt bezprostředně nutné dovednosti,
případně i formou subdodávek, ale zároveň rozvíjet a
udržovat odbornost v oblasti plánování udržitelné
městské mobility v rámci vlastní organizace.
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ÚKOLY
• Posoudit dovednosti, jež jsou k dispozici v rámci
organizace, která proces povede, a mezi
zainteresovanými stranami. Zajistit zohlednění
všech dovedností klíčových pro plánování udržitelné
městské mobility. Viz níže uvedený přehled.
• Vytvořit jednoduchý plán řízení dovedností, jenž
nastíní strategii pokrytí chybějících dovedností
(např. školením, spoluprací, subdodávkou). Měl by
to udělat někdo, kdo je obeznámený s procesem
plánování udržitelné městské mobility (ve
spolupráci s případným personálním vedoucím).
• Stanovit potřebný rozpočet na proces tvorby Plánu
udržitelné městské mobility a zajistit jeho politické
schválení.
• Posoudit
pravděpodobný
rozpočtový
rámec
realizace opatření. Přihlédnout k možnostem
místního, regionálního, národního a evropského
financování. V této fázi půjde nejspíš jen o velmi
hrubý odhad, ale pomůže vám držet se reality.

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Spolupráce mezi příslušnými organizacemi
k doplnění případných chybějících dovedností.
• Doplnění případných chybějících dovedností zapojit
externí partnery (např. konzultanty, univerzity).
• Nábor pracovních sil: V případě nedostatku
dovedností zvažte na konkrétní úkoly (např.
marketing) oslovení osob z jiného než dopravního
prostředí. Toto „uvažování mimo zaběhané koleje“
pomáhá získat nový neotřelý pohled, jenž
představuje jednu z klíčových součástí plánování
udržitelné městské mobility. Zároveň zvažte
financování pracovníků s využitím prostředků
dalších zainteresovaných stran (viz příklad z Cách o
několik stran dále).
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KVALITNÍ PŘÍPRAVA

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE

KONTROLNÍ SEZNAM

• Zohledňovat od začátku, neboť tento bod je klíčový
pro ustavení týmu, jenž bude zapojen do vlastního
procesu plánování.

Je hotová analýza dovedností a finančních
prostředků potřebných pro plánovací proces.
Je sestaven plán řízení dovedností.
Je politicky schválen rozpočet na provedení
procesu plánování udržitelné městské mobility.
Je posouzen pravděpodobný rozpočtový rámec
pro realizaci opatření.

PODROBNOSTI K ÚKOLŮM
TVORBA PLÁNU ŘÍZENÍ DOVEDNOSTÍ
Manažerské dovednosti

Zjistit nejdůležitější
požadavky na
dovednosti

Technické dovednosti
Pracovní dovednosti

Profil zapojených
organizací (nedostatky
a silné stránky)

Dovednosti
Motivace (organizace a jednotlivců)
Spolupráce

Možnosti řízení dovedností
Vzdělávání

Interní

Rozšíření odborné základny

Externí

Spolupráce

Nábor pracovníků

Subdodávky

Dostupné finanční prostředky
Harmonogram plánování udržitelné městské mobility
Plán řízení dovedností
Upravené schéma z projektu PILOT z roku 2007, www.pilot-transport.org/

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOVEDNOSTI NEZBYTNÉ PRO PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Manažerské dovednosti (nutné v průběhu celého procesu plánování udržitelné městské mobility)
Řízení projektů (a politické vyjednávání)
Technické řízení
Finanční řízení
Řízení pracovníků (a řízení mezioborových týmů složených z interních a externích pracovníků)
Technické dovednosti (nutné v průběhu celého procesu)
Urbanismus a dopravní plánování
Další významné sektorové politiky (ekonomická, sociální, environmentální)
Základní znalosti o politice na dalších úrovních – regionální, národní, EU
Pracovní dovednosti (nutné pro
konkrétní aktivity)

Související krok/aktivita
Aktivita 2.3: Plán zapojení dotčených stran a občanů

Zapojování dotčených stran a občanů

4. krok: Tvorba společné vize
Aktivita 9.3: Vytvoření vlastnictví plánu
Aktivita 10.2: Informování a zapojení občanů (realizace opatření)

Tvorba, monitorování a
vyhodnocování indikátorů
Sběr a analýza dat
Modelování a tvorba scénářů

3. krok: Analýza současné mobility a tvorba scénářů
5. krok: Stanovení priorit a měřitelných cílů
8. krok: Zapracování monitoringu a vyhodnocování do plánu
3. krok: Analýza současné mobility a tvorba scénářů
8. krok: Zapracování monitoringu a vyhodnocování do plánu
Aktivita 3.2: Tvorba scénářů
Aktivita 2.3: Plán zapojení dotčených stran a občanů

Informace a styk
s veřejností,
marketing

Účetnictví

Veřejné zakázky

4. krok: Tvorba společné vize
Aktivita 9.3: Vytvoření vlastnictví plánu
Aktivita 10.2: Informování a zapojení občanů (realizace opatření)
Aktivita 2.4: Shoda na plánu prací a systém řízení
Aktivita 7.2: Příprava akčního a rozpočtového plánu
Aktivita 7.2: Příprava akčního a rozpočtového plánu
Aktivita 10.1: Řízení realizace plánu
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PŘÍKLADY
BRISTOL, ANGLIE: ŘÍZENÍ DOVEDNOSTÍ VE
SPOLEČNÉM MÍSTNÍM DOPRAVNÍM PLÁNU

CÁCHY, NĚMECKO: PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ
KOMORA FINANCUJE MANAŽERA MOBILITY

Úřady dotčených měst zapojené do tvorby Společného
místního dopravního plánu pro oblast Velkého
Bristolu oceňují řízení dovedností pomocí vzdělávání a
víceoborového přístupu jako jeden z klíčových faktorů
k zajištění vysoké kvality dopravního plánování.

V tomto ojedinělém pokusu (v Německu) o propojení
finančních prostředků na realizaci managementu
mobility je manažer mobility, zaměstnaný na částečný
úvazek, ze dvou třetin placen odborem životního
prostředí úřadu města Cách (Aachen) a z třetiny
místní průmyslovou a obchodní komorou.

Podrobnosti viz Přílohu C.

Podrobnosti viz Přílohu C.

ÖREBRO, ŠVÉDSKO: PROSAZOVÁNÍ NOVÉHO
ZPŮSOBU MYŠLENÍ

AKTIVITA 1.5: STANOVENÍ
ZÁKLADNÍHO ČASOVÉHO ROZVRHU

Město Örebro v rámci svého úřadu ustanovilo zvláštní
útvar k ulehčení realizace udržitelného městského
dopravního systému a šíření osvěty mezi
spolupracovníky i politiky. Semináře zaměřené na
snižování potřeby automobilu pomocí vhodného
územního plánování představují jen jednu z využitých
možností představování nového a holistického
způsobu myšlení.

Zajištění správného načasování je klíčem k úspěchu.
Aktivity v rámci procesu tvorby Plánu udržitelné
městské mobility na sobě zčásti vzájemně závisejí – tyto
provázanosti je nutno pečlivě převést do logické
posloupnosti všech úkolů, nezbytných k dokončení
procesu (např. rozpoznání problémů dříve, než se
bavíme o cílech) a také je sladit s místními podmínkami.

Podrobnosti viz Přílohu C.
FRANCIE: ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ PŘI
TVORBĚ PDU (PLÁNŮ MĚSTSKÉ PŘEPRAVY)
Městské dopravní úřady (AOTU), jež jsou ze zákona
zodpovědné za tvorbu a realizaci PDU, často využívají
pomoci celé řady zainteresovaných stran, mimo jiné
městských
rozvojových
agentur,
soukromých
konzultantů a regionálních center dopravního výzkumu
(CETE).
Podrobnosti viz Přílohu C.
FRANCIE: NÁKLADY NA TVORBU PDU
Náklady na tvorbu PDU se velmi různí a závisejí na
rozsahu PDU, existenci stávajících plánů a studií,
povaze zamýšleného PDU a požadované externí
spolupráce. Francouzské úřady tvorba PDU zpravidla
stojí od 200 do 400 tisíc eur. Ne vždy jsou však tyto
částky konečné a někdy nezahrnují některé skryté
náklady nebo náklady pokryté z externích dotací.
Zdroj: Rupprecht Consult, podle GART, 2010: Plan de Déplacements Urbains:
Panorama 2009, Paříž, duben 2010.

ODŮVODNĚNÍ

Zásadní je též při stanovování časového rozvrhu
plánovacího procesu vzít v potaz probíhající aktivity
v oblasti plánování a tvorby politik. Volební období,
legislativní procesy, tvorba předpisů a další plánovací
činnosti mohou mít vliv na náš plánovací proces díky
svému vlivu na institucionální prostředí (např. výměna
politiků, změny legislativy).

CÍLE
• Začlenit koncept Plánu udržitelné městské mobility
do stávající plánovací praxe.
• Usilovat o sladění načasování plánovacího procesu
s ostatními technickými a politickými rozhodovacími
procesy (např. všeobecnými strategiemi, oborovými
plány, volbami). Stanovit vhodné okamžiky pro jejich
koordinaci s plánováním udržitelné městské
mobility.
• Umožnit realistické naplánování celého procesu
Plánu udržitelné městské mobility.
• Vytvořit orientační časový rozvrh procesu Plánu
udržitelné městské mobility (příprava, pracovní
verze, platnost/plánovací horizont, realizace,
vyhodnocování) a popsat časové provázanosti mezi
všemi jednotlivými úkoly.
• Minimalizovat rizika spojená s načasováním.

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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ÚKOLY
• Usilovat o úplné začlenění plánování udržitelné
městské mobility do časového rozvrhu tvorby a
realizace dalších existujících politik a strategií
(všeobecných i oborových).
• Zvolit vhodné období pro vytvoření strategického a
pracovního rámce plánovacího procesu: 1-3 roky
(částečně před vlastním plánovacím procesem a
částečně souběžně s ním). Doba, která je k tomu
zapotřebí, do velké míry závisí na zkušenostech
s plánovacími
procesy,
institucionálními
strukturami, politickým prostředím a místní
„kulturou plánování“.
• Zavést časový rámec pro proces plánování udržitelné
městské mobility: v ideálním případě 1,5 roku (v
závislosti
na
rámcových
podmínkách
a
zkušenostech, může být i delší).
• Vzít do úvahy okamžiky, v nichž vznikají závažná
rozhodnutí (např. volby). V měsících před volbami
může být rychlý postup prací obtížný. To může mít
dopad na načasování celého plánovacího procesu.

• I v průběhu vytváření strategického a pracovního
rámce pro Plán udržitelné městské mobility a
v průběhu plánovacího procesu nadále realizovat
opatření, jež přinášejí okamžité výsledky. Pomůže to
vyvarovat se dojmu nečinnosti a zvláště to ocení
politici, kteří potřebují dokázat, že pracují na
dosahování udržitelnější městské mobility. Tato
„rychlá“ opatření by měla být krátkodobá, relativně
snadno realizovatelná, dobře viditelná, měla by
přispívat k dosahování cílů udržitelnosti a neohrozí
integrovaný přístup nezbytný k tvorbě Plánu
udržitelné městské mobility.
• Zvolit vhodné období pro realizaci opatření: 3-10 let
(v závislosti na druhu opatření a na uvolňování
potřebných finančních prostředků).
• Zahrnout do procesu dostatek času na
vyhodnocování a aktualizaci plánu po jeho přijetí.
Přezkoumání a aktualizace jsou nutné alespoň
každých 5 let.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ ROZVRH PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Strategický a pracovní rámec
(1-3 roky)
Plánovací proces (1,5 roku
ideálně, může být delší)
během přípravy a plánování lze realizovat
„rychlá a účinná“ opatření
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Přezkoumání
alespoň
každých 5 let
(ideálně každé
2 roky)
Realizace opatření
3-10 let
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AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Usilovat o integraci s širšími dlouhodobými
strategiemi.
Některá
města/regiony
mají
dlouhodobou strategii místního rozvoje s výhledem
na 20-30 let, vytvořenou například v rámci procesu
místní Agendy 21. Existuje-li taková strategie, může
pomoci zaměřit Plán udržitelné městské mobility
pomocí
několika
nejobecnějších
cílů.
• Přezkoumání a aktualizace Plánu udržitelné
městské mobility by ideálně měly probíhat každé 2
roky (podle zkušeností a možností).

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Od samého začátku – načasování procesu musí být
stanoveno před zahájením plánovacího procesu.
• Načasování konkrétních aktivit se dolaďuje
průběžně (např. tiskové zprávy, kalendář setkání).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Druhý díl příručky GUIDEMAPS „Fact sheets“,
vypracované v rámci projektu GUIDEMAPS (2002–
2004), obsahuje informace (v anglickém jazyce) o
organizaci času v otevřených plánovacích procesech
(str. 22-23).
www.osmose-os.org/documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf

PŘÍKLADY
FRANCIE: PŘÍKLAD NAČASOVÁNÍ
TVORBY PDU
Tvorba PDU je dlouhodobý proces uvažování,
plánování a programování. Následující přehled uvádí
jednotlivé kroky a hypotetický kalendář. Městskému
úřadu trvá vypracování a schválení plánu v průměru
36 měsíců.

KONTROLNÍ SEZNAM
Je hotový realistický časový rozvrh procesu
plánování udržitelné městské mobility a
realizace opatření.
Časový rozvrh je schválen politiky.

TABULKA: HYPOTETICKÝ KALENDÁŘ PŘÍPRAVY PDU VE FRANCII
Kroky přípravy a tvorby

Časový rozvrh/ měsíce

Předběžná analýza

1. až 2. měsíc

Ustavení místní pracovní skupiny, stanovení dotčeného území

3. až 4. měsíc

Určení plánu činností a případné pomoci zvenčí

5. až 7. měsíc

Analýza a interpretace

8. až 10. měsíc

Definice činností

11. až 13. měsíc

Vytvoření programů a vyhodnocení

14. až 17. měsíc

Oficiální verze PDU a její uznání právníkem

18. až 20. měsíc

Oficiální projednání a veřejná anketa

21. až 23. měsíc

Zapracování případných úprav

24. měsíc

Konečné schválení PDU

24. měsíc

Zdroj: Rupprecht Consult na základě GART, 2005b: Les Plans de Déplacements Urbains, Bilanet Perspectives, Paříž, 2005.
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AKTIVITA 1.6: URČENÍ KLÍČOVÝCH
AKTÉRŮ A ZAINTERESOVANÝCH
STRAN
ODŮVODNĚNÍ
Rozpoznání stran zainteresovaných na městské
mobilitě a pochopení jejich možných rolí a postavení
v procesu je důležité pro dosažení obecných cílů
plánování udržitelné městské mobility. Může pomoci
odhalit případné střety i koalice mezi dotčenými
stranami a též jejich možný vliv na zamýšlený
plánovací proces, pokud jde o územní rozsah,
integraci politik, dostupnost zdrojů a prostředků a
jeho celkovou legitimitu. To vše je nezbytné pro volbu
vhodných způsobů jednání s nejvlivnějšími i
nejslabšími z dotčených stran a s těmi, kdo stojí
uprostřed.

CÍLE
• Vytvořit důvěryhodný základ pro trvalou spolupráci
mezi všemi skupinami dotčených stran.
• Zjistit případné synergie nebo střety mezi dotčenými
stranami.
• Navýšit kapacitu řízení přípravy a realizace plánu.

ÚKOLY
• Určit všechny podstatné zainteresované (dotčené)
strany a jejich cíle, jejich vlivnost, jejich možnosti a
prostředky, jež mají k dispozici pro plánování (např.
pomocí
některého
nástroje
k mapování
zainteresovaných stran).
• Určit slabší aktéry, jimž by se mělo dostat posílení.
• Usilovat o vznik plánovací koalice zahrnující všechny
klíčové aktéry – pokud možno se přitom vyvarovat
zásadním střetům s jedním či více vlivnými aktéry.
Tento úkol usnadní vypracování jednoduché
strategie koordinace zainteresovaných stran.
PODROBNOSTI K ÚKOLŮM – KDO JSOU STRANY
DOTČENÉ PROCESEM PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ
MĚSTSKÉ MOBILITY?
K vytvoření komplexní představy bychom měli
rozlišovat tři typy zainteresovaných (dotčených) stran
podle jejich vlivového postavení v rámci procesu:
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• Základní dotčené strany: Koho se v konečném
důsledku dotknou – pozitivně či negativně – nová
dopravní opatření (např. občané jako celek, různé
sociální skupiny či profese, určité městské části,
odvětví
ekonomiky,
jednotlivé
organizace)?
• Klíčoví aktéři: Kdo nese politickou odpovědnost
(starostové, radní, jiné úrovně správy)? Kdo má
finanční prostředky (veřejné a soukromé zdroje)?
Kdo má úřední pravomoci (v tematických či
územních oblastech)? Kdo má potřebné dovednosti a
odbornost (veřejná správa, univerzity, soukromý
sektor) v oborech souvisejících s dopravou (územní
plánování, životní prostředí, školství, zdraví, cestovní
ruch
atd.)?
• Prostředníci: Kdo uskutečňuje dopravní politiku
(dopravní podniky a provozovatelé infrastruktury,
správní úřady, policie atd.)? Kdo provádí významné
technické činnosti (nákladní dopravci, přístavy,
letiště atd.)? Kdo představuje dotčené zájmové
skupiny (spolky, komory, družstva, sítě)? Kdo
informuje a podává zprávy o dopravě (úřady,
provozovatelé, místní média)?
Kromě toho bereme v úvahu roli stávajících místních
bojovníků za věc – klíčových jednotlivců, kteří mohou
sehrát významnou roli při mobilizaci zdrojů a
prostředků, vytváření spojenectví apod. z důvodu
svých dovedností a uznání, kterého se jim dostává od
místních aktérů. Tyto osoby v praxi mohou mít
mimořádný vliv na celý proces, a to v pozitivním i
negativním smyslu, takže jejich role si žádá včasné
strategické posouzení.
Určení zainteresovaných stran očividně není úkol,
který by šlo provést jednou provždy na začátku
plánovacího procesu. Spíše je potřeba jej provádět
opakovaně při konkretizaci jednotlivých scénářů a
strategických možností, kdy je možno přesněji
posoudit dopady na dotčené strany. Dokonce i u
některých klíčových aktérů může v důsledku měnících
se okolností (např. privatizace státního provozovatele
železnic) vyvstat potřeba opětovného posouzení.
Zdroj: PILOT Manual 2007 – plné znění,www.pilot-transport.org/
index.php?id=48

GUIDELINES – Developing anD implementing a SuStainable urban mobility plan

KROKY A AKTIVITY – 1. FÁZE:
KVALITNÍ PŘÍPRAVA

OBVYKLÉ SKUPINY DOTČENÝCH STRAN ZAPOJENÝCH DO DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ (PODLE PROJEKTU GUIDEMAPS)

Firmy, provozovatelé

Obec,
občanské organizace

Městské úřady

Provozovatelé
dopravy

Celostátní ekologické
nevládní organizace

Sousední města

Dopravní konzultanti

Správa, úřady

Místní dopravní úřad
Dopravní policie

Provozovatelé sdílených aut

Svazy motoristů

Média

Odborníci z jiných měst

Půjčovny jízdních kol

Veřejné poradní sbory
městských úřadů

Další místní správní
orgány

Národní svazy
podnikatelů

Místní občanské
organizace

Partnerské organizace
Vedoucí projektů
Odborní pracovníci
Záchranné služby

Nadace

Významní zaměstnavatelé Místní občanské organizace
Soukromí finančníci

Spolky na podporu cyklistiky
a chůze

Mezinárodní/
celostátní podniky
Regionální/místní podniky
Místní svazy
podnikatelů
Drobné podniky

Spolky uživatelů
veřejné dopravy
Uživatelé dopravy
Občané
Turisté

Orgány ochrany zdraví
a bezpečnosti

Prodejny

Občané sousedních
měst

Evropská unie

Správci
inženýrských sítí

Invalidní občané

Ministerstvo dopravy

Univerzity
Vzdělávací instituce

Další poskytovatelé mobility

Ostatní tvůrci rozhodnutí

Výzkumné ústavy

Odborové organizace

Další místní
dopravní orgány

Politici

Ostatní

Projektanti, stavební firmy

Další národní ministerstva
Krajský úřad

Vlastníci pozemků
Pracovníci v dopravě
Rodiče a děti
Senioři

Zdroj: Upraveno na základě GUIDEMAPS Handbook 2004,
www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf
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NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE

KONTROLNÍ SEZNAM

• Určení a analýza dotčených stran od samého
začátku.
• Při změně v okruhu dotčených stran opětovné
posouzení.

Jsou určeny skupiny dotčených stran: základní
dotčené strany, klíčoví aktéři, prostředníci.
Provedena analýza konstelací aktérů.
Vytvořena jednoduchá strategie koordinace
zainteresovaných stran.

NÁSTROJE
ANALÝZA KONSTELACÍ AKTÉRŮ
Jakmile jsou určeny zainteresované strany, měla by proběhnout analýza jejich vzájemných konstelací. Tato
analýza by měla vycházet ze seznamu rozmanitých kritérií nebo rysů, jež jsou relevantní pro konkrétní
případ, např. zájmy, vliv na chod města, vzájemný vliv, spojenectví apod. Tímto způsobem lze zjistit obecné
cíle každé ze zainteresovaných stran, jejich skryté motivy a též to, jestli se v případě realizace daného
projektu považují za ty, kterým prospěje, nebo za poškozené.
Smyslem systematické analýzy konstelací aktérů je získat jasnou představu o střetech zájmů nebo o
možných spojenectvích a též dokázat přesněji určit seskupení dotčených stran, jež vykazují s ohledem na
daný problém různé stupně zájmu, možností a vlivu. Toho lze docílit například vytvořením „matice vlivzájem“, která zainteresované strany seskupuje podle jejich vlivnosti/významnosti:
Matice vliv-zájem
Málo vlivné

Vysoce vlivné

Malý hmotný zájem

skupina dotčených stran nejnižší priority

skupina užitečná pro formulaci či
zprostředkování rozhodnutí a názorů

Velký hmotný zájem

významná skupina dotčených stran,
možná potřebuje posílit

nejdůležitější skupina dotčených stran

Zdroj: UN-Habitat: Tools to Support Participatory Urban Decision Making (Nástroje na podporu rozhodování na úrovni měst se
zapojením dotčených stran), Nairobi, 2001, str. 24. (v anglickém jazyce) z:
www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1122

METODIKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE
Publikace Guide to Partnership Working (Návod k partnerské spolupráci) z projektu DISTILLATE (Forrester,
2008) pomáhá úředníkům v oblasti dopravy určovat klíčové aktéry a zainteresované strany, které by měly
oslovit nebo s nimi spolupracovat. Tento návod obsahuje užitečný seznam 19 faktorů úspěchu při
spolupráci s dalšími skupinami. Upozorňuje, že partnerství funguje nejlépe tam, kde se mu dostává
politické a legislativní podpory, kde úřady a dotčené strany dokážou rozpoznat společné cíle a existuje
určitá tradice společné práce. Návod též obsahuje několik „diagramů rozhodování“, díky nimž si úředníci
mohou promyslet vhodný způsob spolupráce s ostatními.
Zdroj: John Forrester, The DISTILLATE Guide to Cross-sectoral and Intra-organisational Partnership Working for Sustainable Transport
Decision Making (Návod k partnerské spolupráci mezi obory a organizacemi pro udržitelné rozhodování v oblasti dopravy), 2008;
dostupné (v anglickém jazyce) z:
www.distillate.ac.uk/outputs/D1%20guide%20to%20partnership%20working%20(14-04-08).pdf
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2. KROK: VYTYČENÍ PROCESU TVORBY A ROZSAHU
PŮSOBNOSTI PLÁNU
CÍLE
• Stanovit územní působnost plánu, ideálně
zahrnutím funkčních územních provázaností a
přepravních proudů (např. spádová oblast
dojížďky).
• Určit vhodný orgán (orgány), jenž se ujme (ujmou)
vedení plánovacího procesu.
• Získat rozhodnutí na politické úrovni, jež schválí
územní rozsah plánu a vedoucí organizaci.
• Zajistit zahrnutí propojení s dálkovými dopravními
koridory mezi aktivity v rámci plánu.
Proces tvorby Plánu udržitelné městské mobility musí
být ušitý na míru místní situaci. Jedním
z rozhodujících kroků je přitom stanovení územní
působnosti plánu, jež by v ideálním případě měla
pokrývat fungující městskou aglomeraci. Spolupráce
s dotčenými stranami a integrace politik představují
další oblasti, jež je nutno v této fázi vyřešit. Celý tento
krok by měly uzavírat shoda na plánu činností a
systém řízení.

Aktivita 2.1: Pohled za vlastní hranice a
odpovědnosti
ODŮVODNĚNÍ
Každý plán se musí vztahovat ke konkrétnímu území,
ve kterém se uskutečňuje. Na nejvhodnější územní
působnosti se musí vzájemně dohodnout dotčené
strany. Na jedné straně by se mělo zohlednit území,
za něž nesou odpovědnost příslušné místní či
regionální úřady. Na druhé straně by se však mělo
přihlížet ke vzorcům mobility, ideálně tak, že plán
pokryje celou funkční aglomeraci (tj. území dojížďky
za prací) a vezme do úvahy význam provázání místní
dopravní sítě s dálkovými dopravními koridory.
Zajištění hladké integrace dálkových koridorů (např.
Transevropských sítí – TEN) s posledním kilometrem
po městě je též zásadní pro konkurenceschopnost
městských aglomerací. Dohoda na politické úrovni o
vhodné územní působnosti plánu a odpovědnostech je
nezbytnou podmínkou plánování udržitelné městské
mobility.

Zdroj:: Bernd Decker

ÚKOLY
• Provést analýzu přepravních vzorců a územních
působností jednotlivých organizací. Zahrnout též
napojení na dálkové dopravní koridory.

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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klíčové
dotčené
strany
a
úřady
• Zapojit
v předpokládaném území působnosti plánu a usilovat o
vznik oficiální dohody o územní působnosti plánovacích
aktivit.
• Od samého začátku zaujmout otevřený a transparentní
přístup, čímž si zajistíme zapojení všech dotčených
orgánů.
• Zajistit pravidelnou komunikaci a výměnu informací
mezi dotčenými orgány.
• Dojednat
celkovou
zodpovědnost
za
plán.
• Jestliže nelze stanovit územní působnost plánu zcela
podle hranic fungující městské aglomerace, usilovat
alespoň o kvalitní spolupráci se všemi aktéry na
problémech, které lze účinně řešit pouze na úrovni
městské aglomerace. Přitom lze vyjít ze stávající
spolupráce nebo zahrnout nové postupy (např. formální
typu územních plánů nebo neformální typu pracovních
skupin).

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ

ANGLIE: SPOLEČNÉ MÍSTNÍ DOPRAVNÍ PLÁNY
V Anglii představuje Místní dopravní plán (Local
Transport Plan, LTP) zákonnou povinnost, kterou
zavedl Zákon o dopravě z roku 2000. Odpovědnost za
tvorbu a realizaci LTP náleží tzv. strategickému
dopravnímu úřadu, jímž může být okresní úřad, úřad
samostatného správního obvodu, úřad městského
obvodu (v Londýně) nebo tzv. integrovaný dopravní úřad.
Místní dopravní plán pro oblast West Midlands na roky
2011-2016 i Partnerství pro Místní dopravní plán
hrabství Západní Yorkshire představují vzorné příklady
institucionální spolupráce při plánování udržitelné
městské mobility.
Podrobnosti viz Přílohu C.
FrancIe: PLÁNY MĚSTSKÉ PŘEPRAVY (PDU)

• Vytvořit silný tým pro spolupráci mezi úřady se
stálými pracovníky, jenž pravidelně informuje
všechny klíčové tvůrce rozhodnutí a politiky.
• Zajistit
zahrnutí
všech
oblastí
spojených
s nejvýznamnějšími dopady na společnost,
ekonomiku a životní prostředí.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Od samého začátku – shoda je nezbytná před
zahájením oficiálního procesu plánování udržitelné
městské mobility.

Tvorba PDU je dobře zakotvená ve francouzské kultuře
městského plánování. Subjektem odpovědným za
vypracování těchto plánů mobility je tzv. městský
dopravní úřad (Autorité organisatrice de transport
urbain, AOTU). Často se jedná o úřad metropolitní
oblasti, dopravní podnik nebo v některých případech
úřad jediného města. Územní působnost je omezena
provozním územím veřejné dopravy. Přibližně 80%
francouzských Plánů udržitelné městské mobility
vytváří a řídí úřad metropolitní oblasti.
Zdroj: Rupprecht Consult, podle «Plan de Déplacements Urbains»:
Panorama 2009, GART, Paříž , duben 2010 (str. 9).

KONTROLNÍ SEZNAM
Je určeno nejvhodnější území působnosti Plánu
udržitelné městské mobility.
Je dosažena shoda na územní působnosti.
Je dosažena shoda na základních rolích a
zodpovědnostech jednotlivých úřadů a politiků.
Je vytvořen plánovací tým.
Je podepsána politická dohoda a je schválena
radami všech dotčených měst.

32

PŘÍKLADY

Brusel, Belgie: Expert POMÁHÁ FIRMÁM
PŘEMÝŠLET MIMO ZAJETÉ KOLEJE
Bruselský přístav zaměstnal vlastního dopravního
experta, jenž firmám využívajícím dané vodní cesty
nebo těm, které ji využívat hodlají, poskytuje
poradenství a užitečné informace za účelem změny
organizace jejich dopravních toků a dosažení změny
dělby přepravní práce směrem k ekologicky
příznivějším druhům dopravy.
Zdroj: www.portdebruxelles.be/fr/61/Expert-en-transport

GUIDELINES – Developing anD implementing a SuStainable urban mobility plan

KROKY A AKTIVITY – 1. FÁZE:
KVALITNÍ PŘÍPRAVA

Aktivita 2.2: Snaha o koordinaci
politik a integrovaný přístup k
plánování
ODŮVODNĚNÍ
Zásadním nedostatkem plánování městské dopravy
v současnosti je nedostatek koordinace mezi různými
politikami a organizacemi dalece přesahující integraci
jednotlivých druhů dopravy (např. koordinace
s územním plánováním, ochranou životního prostředí,
s politikou sociálního začleňování, rovnosti pohlaví,
ekonomického rozvoje, bezpečnosti, ochrany zdraví,
školství, informačních technologií). Řešení tohoto
nedostatku představuje významnou výzvu pro
plánování udržitelné městské mobility, ale též jeden
z hlavních zdrojů inovací a zlepšení.

CÍLE
• Uznat souvislosti mezi změnami městských struktur
(hustoty, funkcí, socioekonomických schémat,
ekosystémů) a mobilitou.
• Zajistit zohledňování vazeb mezi jednotlivými druhy
dopravy namísto jejich odděleného řešení.
• Zavést plánování mobility a dopravy jako společnou
oblast politiky, skutečně sloužící rozmanitým
potřebám společnosti – ekonomickým, sociálním,
environmentálním – a nikoli samoúčelnou.
• Stanovit možnosti integrace plánování udržitelné
městské mobility s dalšími politikami na místní,
regionální, národní a evropské úrovni.

ÚKOLY
• Přezkoumat plány, jež mohou mít dopad na
městskou mobilitu, např. národní a regionální plány
(> souvisí s Aktivitou 1.2 Posouzení dopadů
regionálního/národního rámce), včetně plánů z jiných
oblastí politiky na místní úrovni, plánů dopravních
podniků a plánů sousedních obcí.
• Zjistit potřebu a potenciál koordinace mezi
jednotlivými souvisejícími oblastmi politiky a
jednotlivými úrovněmi. Příkladem je souvislost mezi
územním plánováním a dopravou. Za účelem
maximalizace cest udržitelnými způsoby do oblastí
nové zástavby je nutno zohledňovat dopady dopravy
v územním plánování.

• Prověřit, zda cíle všech plánů podporují cíle
udržitelné městské mobility nebo jim odporují.
Například může existovat rozpor, jestliže plán na
zlepšování zdravotního stavu občanů zdůrazňuje
tělesnou aktivitu pouze při organizovaném sportu
namísto zvyšování podílu chůze a jízdy na kole při
každodenních cestách.
• Od samého začátku zaujmout otevřený a
transparentní přístup, čímž si zajistíme zapojení
aktérů z různých oblastí politiky (např. různých
odborů městského úřadu).
• Ve spolupráci s aktéry z ostatních oblastí politiky,
především z oblastí nejvíce spjatých s dopravou
(územní plánování, energetika, životní prostředí,
ekonomický rozvoj, sociální začleňování, ochrana
zdraví a bezpečnost), vypracovat společné činnosti.
Usilovat o úpravu oborových politik a postupů anebo
o vytváření nových oblastí činnosti.
• Zajistit pravidelnou komunikaci a výměnu informací
mezi relevantními úřady (a v rámci těchto úřadů,
např. prostřednictvím pravidelných setkání osob
zodpovědných za dopravní a územní plánování).
• Zajistit zohlednění vazeb mezi jednotlivými druhy
dopravy a intermodality v rámci Plánu udržitelné
městské mobility. Sem patří napojení na dopravní
koridory, např. Transevropskou dopravní síť
(podrobnosti viz:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/
index_en.htm).

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Od samého začátku, průběžná aktivita.

KONTROLNÍ SEZNAM

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Jsou určeny podstatné vazby mezi politikami
(synergie a střety).
Jsou posouzeny počáteční možnosti integrace
politik.
Je zahájen dialog se všemi dotčenými aktéry o
možnostech integrace.
Možnosti integrace jsou pracovně seřazeny podle
priority.
Posouzení a seřazení podle priorit je hotovo
podle výsledků pokročilé tvorby scénářů (>
Aktivita 3.2).

33

KROKY A AKTIVITY – 1. FÁZE:
KVALITNÍ PŘÍPRAVA

PŘÍKLADY
West Midlands, ANGLIE: SPOLEČNÁ SKUPINOVÁ
PRÁCE ÚŘEDNÍKŮ
Integrovaný dopravní úřad oblasti West Midlands (zvaný
Centro) vedl proces vypracování Místního dopravního
plánu (LTP) pro West Midlands na léta 2011-2026.
Ustavena byla Komise pro LTP se schůzkami jednou
měsíčně, jejímž smyslem byl dozor nad tvorbou plánu a
zajištění jeho soudržnosti s ostatními místními,
regionálními a národními oblastmi politiky a uspokojení
potřeb místních občanů. Komise byla složená z místních
politiků a úředníků všech okresních úřadů v oblasti West
Midlands. Tyto okresní úřady jsou odpovědné za územní
plánování, správu silnic a veřejné zdraví a tím pádem
zajišťují silné propojení s ostatními obory mimo sektor
dopravy.
Zdroj: Steven Keeley, Centro – Integrovaný dopravní úřad oblasti
West Midlands

REGION Kouvola, FINSKO: MEZIOBOROVÁ
PRACOVNÍ SKUPINA
V regionu, jehož středem je město Kouvola, byla
založena mezioborová pracovní skupina, jejíž práce je
založena na dohodě všech relevantních stran o
uskutečňování
dopravní
politiky
v souladu
s regionálním plánem dopravního systému. Původní
skupina složená ze zástupců regionální rady, finské
správy silnic, finské správy železnic, krajského úřadu
a úřadů všech sedmi obcí v regionu se později
rozšířila o zástupce regionálního úřadu veřejného
zdraví a regionálního střediska ochrany životního
prostředí, jakož i občanů a dalších relevantních
dotčených stran.
Podrobnosti viz Přílohu C.
BudapeŠŤ, MAĎARSKO: ZASAZENÍ PLÁNU
MOBILITY DO CELKOVÉHO POLITICKÉHO RÁMCE
MĚSTA
Město Budapešť právě vytváří nový Plán městské
mobility založený na zásadách plánování udržitelné
městské mobility. Nový plán je plně integrovaný do
širšího politického rámce a zohledňuje nedávné změny
způsobu vedení v oblasti dopravy i nové rozvojové
priority v době hospodářské krize.
Podrobnosti viz Přílohu C.
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Île-de-France: MĚSTSKÁ LOGISTIKA – KONKRÉTNÍ
NUTNOST INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU
V průběhu tvorby PDU pro centrální francouzský region
Île-de-France („Velká Paříž“) byl ustaven „slaďovací
orgán“ spojující všechny relevantní zainteresované
strany: přepravce, dopravní podniky, obchodní a
průmyslové komory, státní ministerstva, Město Paříž,
regionální plánovací úřad a celostátní agenturu
ochrany životního prostředí. Úkolem „slaďovacího
orgánu“ je povzbuzovat a financovat zavádění
inovativních projektů městské logistiky, vzájemně
provazovat jednotlivé druhy dopravy a podporovat rozvoj
multimodálních distribučních center.
Podrobnosti viz Přílohu C.

Aktivita 2.3: Plán zapojení
dotčených stran a občanů
ODŮVODNĚNÍ
Práce se zainteresovanými stranami se obecně
považuje za běžnou praxi – ale často se stává, že do
plánování mohou ve skutečnosti mluvit pouze některé
z nich. Je naprosto zásadní v průběhu celého
plánovacího procesu zapojovat všechny různé druhy
dotčených stran a věnovat se jejich konkrétním
požadavkům. Pomáhá to plán legitimizovat a zvyšuje
to jeho kvalitu. Zapojování dotčených stran podporuje
tvorbu účinnějšího a (nákladově) efektivnějšího plánu.
Pro zapojování dotčených stran je nezbytné vypracovat
zvláštní strategii, jež využívá různých formátů a
technik pro spolupráci s úřady, soukromými firmami,
organizacemi občanské společnosti nebo se všemi
najednou. Zvláštní podmnožinu zainteresovaných
stran představují občané. Jejich zapojování do
plánování je nejzákladnější povinností městských
úřadů, má-li být zajištěna legitimita a kvalita
rozhodování. Zapojování občanů do plánování je též
jednou z povinností, kterou stanoví směrnice EU a
mezinárodní úmluvy1.

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26.
května 2003 zaručuje účast veřejnosti na tvorbě určitých plánů a
programů souvisejících s životním prostředím a ve vztahu k účasti
veřejnosti a přístupu ke spravedlnosti novelizuje Směrnice Rady
85/337/EHS a 96/61/ES.
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• Občany se speciálními potřeby nepovažovat za
pouhé příjemce přínosů, nýbrž je zapojovat do
plánovacího procesu.
• Aktivity ve sféře zapojování zavést jako běžnou
součást plánovacích postupů.

PODROBNOSTI K ÚKOLŮM – JAKÉ OTÁZKY
MUSÍ STRATEGIE ZAPOJOVÁNÍ ZODPOVĚDĚt
Při přípravě strategie zapojování je nutno zohlednit
čtvero hlavních otázek o celém procesu
Zdroj:: City of odense

CÍLE
• Zajistit kvalitně strukturované zapojení všech
relevantních dotčených stran ve všech klíčových
fázích plánovacího procesu.
• Vytvořit transparentní kulturu plánování, která je
postavena přinejmenším na pravidelné komunikaci
a projednávání.
• Povzbuzovat občany k získávání informací a
zapojování se do diskuze a umožňovat jim to.
• Navrhovat udržitelná a občany podporovaná
rozhodnutí, jež zvýší kvalitu života pro všechny
občany, a budovat všeobecný pocit vlastnictví
plánovacího procesu.
• Posilovat životaschopnost občanské společnosti a
místní politické kultury.
• Zvyšovat celkovou kvalitu, účinnost, (nákladovou)
efektivitu, transparentnost, přijetí a legitimitu
plánování udržitelné městské mobility.

ÚKOLY
• Určit vhodné milníky a nástroje pro zapojování
dotčených stran a občanů.
Uvědomovat si, že zapojování dotčených stran a
•
občanů je „nutným“ prvkem dobrého Plánu
udržitelné městské mobility, zároveň obezřetně
přistupovat k lobbistickým skupinám, jež by mohly
proces blokovat.
• Vypracovat plán komunikace, jehož součástí je
strategie zapojování, časový rozvrh a obecná
strategie aktivit styku s veřejností (včetně
zapojování médií). Součástí strategie musí být
přinejmenším aktivní informování veřejnosti (tj.
úřad kontaktuje občany, a nikoli naopak) a zapojení
klíčových množin zainteresovaných stran v průběhu
celého procesu, měl by však pokud možno usilovat
o interaktivnější zapojení (viz „Aktivity nad rámec
základních požadavků“).

• Proč? Proč vlastně proces zapojování provádíme?
Jak ovlivní strategii/plán?
• Kdo? Kdo by měl být do rozhodovacího procesu
zapojen? Jak lze tyto dotčené strany určit?
• Jak? Jak proces zapojování provedeme? Jaké
nástroje a techniky bychom měli použít?
• Kdy? Kdy by měly probíhat jednotlivé aktivity? Kdy
není vhodné dotčené strany zapojovat?

Aktivity nad rámec základních
požadavků
• Naplánovat aktivnější zapojení dotčených stran a
občanů s využitím širokého spektra nástrojů
v průběhu celého procesu (např. exkurze, akce pro
zainteresované strany, internetové diskusní fórum,
týmy občanů).
• Zvážit spolupráci s klíčovými zainteresovanými
stranami formou stálého „řídicího výboru“, v němž
se jim od samého začátku dostane důkladného
pochopení plánovacího procesu, díky němuž získají
pevný základ pro své rady a mohou nejkvalitněji
rozhodovat.Zřídit (technickou) „pokusnou skupinu“
důležitých dotčených stran v roli prostředníků
(provozovatelů dopravy, zástupců různých zájmů,
soukromých developerů či externích specialistů/
správních úřadů). Pravidelně pořádat formální
anebo neformální setkání nebo brífinky
k informování dotčených stran a získávání jejich
zpětné vazby k nastavení rámce pro klíčová
rozhodnutí.
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• Rozšířit spektrum zapojených stran, zapojit i
zájmové a lobbistické skupiny (zajistit ale kvalitní
moderování rozhodujících debat).
• Zajistit co největší transparentnost a umožnit
demokratičtější
rozhodování
se
zapojením
dotčených stran v průběhu celého plánovacího
procesu (Aarhuská úmluva).
• Pro
pokročilá
města:
Aktivně
zapojovat
zainteresované strany do řízení a provádění Plánu
udržitelné městské mobility. Občany aktivně
zapojovat do rozhodování.

SADA NÁSTROJŮ ZAPOJOVÁNÍ ZAINTERESOVANÝCH
STRAN – PŘÍRUČKA PRO PRAXI (2006)

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE

Gent, BelgiE: PLÁN KOMUNIKACE

• Hlavní aktivity zapojování naplánované již před
zahájením plánovacího procesu.
• Dotčené strany a občany zapojovat v průběhu
celého plánovacího procesu, ale zejména při
určování problémů (> Aktivita 3.1), tvorbě scénářů (>
Aktivita 3.2), tvorbě vize (> Aktivita 4.1), určování
hlavních cílů (> Aktivita 5.1), cílových hodnot (>
Aktivita 5.2), opatření (> Aktivity 6.1, 6.2, 6.4), tvorbě
monitorovacího plánu (> Aktivita 8.1), vytváření
pocitu vlastnictví plánu (> Aktivita 9.3), řízení
realizace plánu a informování o ní (> Aktivity 10.2 a
10.3) a zhodnocení dosažených výsledků a určení
nových výzev (> Aktivity 11.2 a 11.3).

KONTROLNÍ SEZNAM
Je hotové naplánování různých strategií
zapojování.
Je vytvořen a schválen plán komunikace.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
PROJEKT GUIDEMAPS (2002 – 2004)
První díl příručky GUIDEMAPS (v anglickém jazyce)
obsahuje úvod do hlavní tématiky zapojování
dotčených stran (str. 26 a násl.). Druhý díl obsahuje
podrobné informační listy k jednotlivým klíčovým
aspektům (str. 28, 32, 58) a též ke 32 různým
nástrojům zapojování, u nichž vysvětluje jejich účel,
použití a související praktické záležitosti (str. 80 a
násl.).
Web: www.osmose-os.org/documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf
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Tuto praktickou příručku (v anglickém jazyce) vydala
belgická Nadace krále Baudouina a Vlámský ústav pro
posuzování vědy a technologie. Představuje návod
k zahajování a řízení projektů zapojování
zainteresovaných stran a občanů.
Web: www.kbs-frb.be/publication.
aspx?id=178268&LangType=1033

PŘÍKLADY
Město Gent mělo „plán komunikace“, na začátku
každého roku vypracovaný vedoucím pro styk
s veřejností a schválený kolegiem starosty a radních,
jenž jednoznačně určoval komunikační strategií pro
nadcházející rok.
Zdroj: PILOT Manual 2007 – úplné znění,, www.pilot-transport.org/
index.php?id=48

Aberdeen, VELKÁ BRITÁNIE: VÍTĚZ SOUTĚŽE O
NEJLEPŠÍ PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
SE ZAMĚŘUJE NA ZAPOJOVÁNÍ OBČANŮ A
ZAINTERESOVANÝCH STRAN
Město Aberdeen se stalo prvním výhercem Ceny za
Plán udržitelné městské mobility v soutěži pořádané
Evropskou komisí v roce 2012, tematicky zaměřené na
zapojování občanů a zainteresovaných stran. Aberdeen
využíval všech možných nástrojů k navázání a udržení
kontaktu s dotčenými stranami a občany. Nabízel
mimořádně kvalitní možnosti zapojení prostřednictvím
internetových
i
papírových
anket,
publikací,
internetových stránek a sociálních médií.
Podrobnosti viz Přílohu C
Odense, DÁNSKO: KOMUNIKACE S DOTČENÝMI
STRANAMI A OBČANY
Rada města Odense rozhodla o maximálním
zviditelnění svého Plánu dopravy a mobility v tisku a
na akcích pro veřejnost. Plán dostal vlastní
internetové stránky, kde byly zveřejňovány zápisy ze
všech jednání, politická rozhodnutí a související
zpravodajství, a Rada města ve třech významných
fázích tvorby plánu po městě vyvěsila plakáty
s informacemi o procesu.
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Město Odense též vypracovalo učebnici dopravního
plánování zaměřenou na místní zainteresované
strany, jakými jsou například firmy a organizace ve
městě i další velké skupiny uživatelů (sdružení
cyklistů, vlastníci prodejen, sportovní kluby a spolky
zastupující seniory a občany s omezenou pohyblivostí).
Podrobnosti viz Přílohu C.
Eindhoven, NIZOZEMSKO: PLÁNOVÁNÍ ZAPOJOVÁNÍ
DOTČENÝCH STRAN A OBČANŮ
“Maak’t mee!” čili „Spolupracujme!“ je výkonný
program účasti občanů, který zřídilo město Eindhoven
za účelem zlepšení interaktivní správy města a
posílení aktivního občanství. Využívá směsice různých
metod ke zlepšování spolupráce s občany a k jejich
povzbuzení a posilňování k aktivnímu zapojení do věcí
města, jeho jednotlivých obvodů a čtvrtí.

Erfurt, NĚMECKO: ZAPOJOVÁNÍ OBČANŮ DO
PŘÍPRAVY MÍSTNÍHO DOPRAVNÍHO PLÁNU
První místní dopravní plán (Plán rozvoje dopravy,
Verkehrsentwicklungsplan – VEP) města Erfurtu byl
schválen již v roce 1994, pouhé čtyři roky po
sjednocení Německa. Snahy vedení města o zapojení
obyvatel do tvorby plánu – což byl pro občany bývalé
NDR zcela nový přístup – si zpočátku získaly jen
poměrně malý zájem občanů. Město Erfurt však ve
své snaze zapojovat občany a zainteresované strany
nepolevilo a proces byl stále úspěšnější. Tento příklad
ukazuje, že k zapojení občanů a dalších
zainteresovaných stran je zapotřebí čas a určitá
vytrvalost.
Podrobnosti viz Přílohu C.

Podrobnosti viz Přílohu C.

Zdroj:: robert pressl
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BudapeŠŤ, MAĎARSKO: PROJEDNÁVÁNÍ SE
ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI V RÁMCI PROJEKTU
SRDCE BUDAPEŠTI
Program „Srdce Budapešti“ je komplexní program
obnovy města, jenž se zaměřuje na revitalizaci
dopravou zatíženého a chátrajícího historického centra
města. Součástí počáteční fáze projektu bylo
vybudování 1,7 km dlouhé třídy se zklidněnou
dopravou.

Média se projektu intenzivně věnovala a dotčené
strany byly informovány a zapojovány do projednávání
různými způsoby – například připomínky k přípravě
projektu sbíralo a předávalo sdružení Srdce
Budapešti, nezisková nevládní organizace zastupující
zájmy místních obyvatel.
Podrobnosti viz Přílohu C.

NÁSTROJE
vybrané nástroje zapojování
Information giving and gathering

Tištění informační materiály pro veřejnost

Telefon a vysílání

• Dopis
• Plakáty, oznámení a nápisy
• Letáky a brožury
• Informační listy
• Informační zpravodaje
• Podrobné technické zprávy
• Telefonní techniky
• Programy v místním rozhlase a televizi

Internet

• Internetové techniky
• Webová diskusní fóra

Dotazování u jednotlivců

• Dotazníky
• Rozhovory s klíčovými osobnostmi

Interaktivní zapojování
Informační akce

Zapojování vybraných skupin dotčených stran

Zapojování velkých skupin

• Výstava
• Infocentrum
• Informační setkání a brífinky
• Setkání s veřejností
• Tematické akce
• Setkání v terénu a exkurze
• Tematické diskusní skupiny
• Workshopy
• Občanské poroty
• Technické pracovní týmy
• Konference dotčených stran
• Setkání k vytvoření dopravní vize
• Víkendové akce
• Metoda „Planning for Real“ (Plánování v reálu)
• Venkovní akce

Zapojování „obtížně zapojitelných“ skupin
Speciální formy zapojování

• Národnostní menšiny
• Invalidní občané
• Mladí lidé a senioři
• Lidé s nízkou gramotností
• Apatičtí lidé

Zdroj: Guidemaps Handbook 2004, 1. díl, str. 64, , www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf
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Aktivita 2.4: Shoda na plánu prací a
systém řízení
ODŮVODNĚNÍ
Tvorba a realizace Plánu udržitelné městské mobility je
komplexní proces. Přestože Plán udržitelné městské
mobility vychází ze stávajících plánovacích postupů, je
nutno tyto postupy přezkoumat a optimalizovat.
Nutností může být též přijímání nových úkolů a práce
přes hranice oblastí. Tato manažerská opatření musí
být schválena politicky, aby mohla být celá akce
formálně zajištěna. Všichni aktéři, kteří při tvorbě a
realizaci plánu budou hrát nějakou roli, musí
jednoznačně rozumět tomu, kdo kdy co má dělat.
Dokument ve formě plánu prací by měl vytyčit všechny
milníky potřebné k vypracování Plánu udržitelné
městské mobility.

• Posoudit rizika a v plánu počítat s případnými
nečekanými komplikacemi.
• Sledovat postup prací, zajistit dodržování plánu
prací a přizpůsobovat se případným změnám.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Od samého začátku – přijetí plánu prací pro
plánovací proces je klíčovým milníkem.

KONTROLNÍ SEZNAM
Získán politický mandát a podpora Plánu.
Ustanoven koordinátor plánovacího procesu.
Vytvořena strategie řízení rizik a řízení jakosti.
Vytvořen a politicky schválen plán prací pro
plánovací proces.

CÍLE
• Ujasnit a oficiálně pojmenovat role jednotlivých
aktérů a čím mají k tvorbě a realizaci plánu
přispívat.
•
Získat oficiální „zajištění“ plánovacího procesu.
• Zajistit transparentnost plánovacího procesu.
• Zajistit spolehlivou koordinaci všech plánovacích
aktivit.
• Umožnit efektivní plánovací proces s optimálním
využitím dostupných zdrojů a prostředků.
• Ošetřit různé druhy rizik při plánování

ÚKOLY
• Zajistit Plánu udržitelné městské mobility
jednoznačný politický mandát a podporu.
• Ustanovit koordinátora, jenž ponese zodpovědnost
za organizaci prací a bude mít k dispozici náležité
zdroje a prostředky.
• Vypracovat všeobecný plán prací pro plánovací
proces, jenž vytyčí všechny nezbytné milníky a
zajistí politické schválení. Udržovat určitou
flexibilitu k případným úpravám plánu v průběhu
prací.
• Vytvořit strategie k překonávání překážek a
k plnému využití stimulů (> souvisí s Aktivitou 1.3
Provedení sebehodnocení).
• Se všemi zainteresovanými stranami odpovědnými
za plánovací činnosti (též v rámci vlastního úřadu)
se dohodnout na řídicích postupech a úkolech.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
PROJEKT GUIDEMAPS (2002 – 2004)
První díl příručky (v anglickém jazyce) „Koncepty a
nástroje“ nabízí rámec pro kvalitní řízení projektů a
rozhodování (str. 30-33).
Druhý díl „Infolisty“ se podrobněji zabývá řízením
zdrojů (Infolist 11, str. 26-27) a překonáváním
překážek v procesu řízení (Infolist 31, str. 66).
www.osmose-os.org/documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf
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3. KROK: ANALÝZA SOUČASNÉ MOBILITY A
TVORBA SCÉNÁŘŮ
vůči očekávaným i neočekávaným událostem (např.
nedostatek energie, přírodní pohromy), zvláště tehdy,
mají-li vliv na dlouhodobá rozhodnutí.

Posledním krokem důkladné přípravy na Plán
udržitelné městské mobility je analýza současného
stavu v oblasti mobility a tvorba scénářů možného
vývoje mobility do budoucna. Tento krok představuje
základ pro racionální a transparentní stanovování cílů.
První aktivitou je důkladná analýza problémů a
příležitostí v oblasti městské dopravy a mobility. Jedná
se o významný milník, neboť poskytuje vstupní údaje
pro tvorbu jednotlivých scénářů. Tyto scénáře pomáhají
lepšímu porozumění možných podob městské mobility
v budoucnu.

Aktivita 3.1: Vypracování analýzy
problémů a příležitostí
ODŮVODNĚNÍ
K rozhodování o politice v budoucnu je nezbytné vědět,
kde se nalézáme v současnosti. V oblasti městské
dopravy a mobility jsou tyto znalosti často velmi
rozdrobené a neúplné. Údaje a informace je třeba
poskládat jako dílky skládanky a tak popsat, co se
v současnosti děje a pojmenovat s tím spojené
problémy. Tato analýza je klíčová při definování
vhodných zásad a zajišťuje nezbytnou startovní čáru,
podle níž lze poměřovat budoucí pokroky. Analýza by
měla být co možná nejkomplexnější, neměla by však
přesahovat možnosti dostupných prostředků. Součástí
analýzu by měla být i odolnost městských dopravních
systémů (tj. jejich schopnost přestát šoky nebo
omezující faktory)
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Zdroj:: www.eltis.org / Portal

CÍLE
• Zajistit odborné přezkoumání stávajícího stavu
významných aspektů mobility a dopravy (např.
plánovací dokumentace, dopravní situace,
dosažitelnosti služeb a vybavenosti, bezpečnosti
uličního provozu, služeb veřejné dopravy) osob i
nákladů v celé městské aglomeraci.
• Vypracovat seznam nedostatků, problémů a
příležitostí, jež souvisejí s městskou dopravou a
mobilitou (např. dosažitelnost služeb, bezpečnost
provozu, ochrana klimatu, vzorce využívání území a
odolnost vůči očekávaným i neočekávaným
událostem).
• Lépe pochopit, co skutečně potřebujeme vědět ke
zdokonalení plánování.
• Zjistit dostupnost a kvalitu údajů a zajistit dodávání
všech údajů nezbytných pro tvorbu plánu.
• Zpracovat analýzu výchozího stavu, jež určí klíčové
problémy, kterým se má plán věnovat, a stanoví
jejich pořadí důležitosti.
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ÚKOLY
• Určit a analyzovat nejdůležitější plánovací
dokumenty, postupy a zásady podstatné pro daný
plánovací proces. Plánovací proces může vycházet
ze stávajících plánů a strategií, pokud je to vhodné.
• Zjistit všechny dostupné údaje a posoudit jejich
kvalitu a dosažitelnost a zajistit dodávání údajů
nezbytných pro Plán udržitelné městské mobility.
Pamatovat na potřebnost vstupních údajů např. pro
tvorbu scénářů, výběr opatření a monitorování a
vyhodnocování (> souvisí s Aktivitou 8.1 Zajištění
monitoringu a vyhodnocování)
• Získat dostupná data, provést syntézu jejich obsahu
a shromážděním dalších údajů vyplnit případná
nejvýznamnější
chybějící
data.
Data
lze
shromažďovat řadou různých způsobů. Například
vývoj počtu chodců lze zjistit pomocí každoročního
sčítání na nejvýznamnějších místech ve městě
(použilo například město York) nebo provedením
ankety v domácnostech. Volba metody závisí na
prostředcích, které jsou k dispozici, na velikosti
města a na požadované úrovni spolehlivosti dat.
• Pro města, kde je dat nedostatek: shromáždit
alespoň minimální soubor údajů o městské dopravě
a mobilitě a o ostatních oblastech, jež mají na Plán
udržitelné městské mobility vliv. Tento soubor dat
musí vyhovovat místním podmínkám, jinak nemůže
proběhnout poctivá analýza výchozího stavu.
• Zvolit vhodné indikátory popisující současný stav
dopravy a mobility ve městě, se zaměřením na
hlavní cíle politiky (vyvarovat se vzniku „datových
hřbitovů“). Je-li například jedním z hlavních cílů
zlepšování bezpečnosti silničního provozu, logicky je
zapotřebí sbírat data o počtech a závažnosti nehod;
užitečné by byly i nějaké údaje o vystavení účastníků
provozu nehodám (např. je počet chodců ustálený,
zvyšuje se nebo snižuje – případný pokles, a nikoli
vyšší bezpečnost provozu, může vysvětlovat snížení
počtu nehod, jejichž oběťmi jsou chodci).
• Určit případné očekávané i neočekávané události,
jež by si vynutily zvyšování odolnosti městského
dopravního systému. Plánovací proces by měl
zohlednit události, jež mohou mít vliv na dlouhodobá
rozhodnutí (např. nedostatek fosilních paliv).
Krátkodobé události (např. smog, povodně) je lepší
řešit v havarijních plánech.

• Společně s klíčovými zainteresovanými stranami
vypracovat analýzu výchozího stavu, jež určí
problémy, kterými se plán musí zabývat, a stanoví
jejich pořadí důležitosti. Snažit se o maximální
možnou kvantifikaci současného stavu mobility a
dopravy.

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Pomocí znalostí získaných od klíčových aktérů
získat představu o sektorových strategických
dokumentech (např. pomocí rozhovorů, setkání).
• Zajistit naměřené údaje o dosažitelnosti služeb a
vybavenosti (např. lékárna ve vzdálenosti 500 metrů
je dosažitelná pro 500 lidí). Jedním ze základních
principů Plánu udržitelné městské mobility může
být úsilí o lepší dosažitelnost s menším objemem
dopravy.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Začít od samého začátku. Závěry tohoto úkolu jsou
důležitým vstupem pro tvorbu scénářů (> Aktivita
3.2) a pro celý plánovací proces.

KONTROLNÍ SEZNAM
Vybrány vhodné indikátory k popisu
současného stavu.
Dotčení aktéři dodali veškerá potřebná data.
(Pokud není dat dostatek, začít s tím, co máme,
ale naplánovat postupné doplnění chybějících
dat.)
Hotové přezkoumání a analýza. Vypracován
základní scénář, podle něhož lze poměřovat
pokroky.
Stanoveno pořadí důležitosti nejvýznamnějších
problémů, jež má řešit Plán udržitelné
městské mobility.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
ANGLIE: METODIKA LTP3 K UJASNĚNÍ CÍLŮ A
URČENÍ PROBLÉMŮ ČI VÝZEV
Anglická metodika tvorby Místních dopravních plánů
(LTP) uznává, že každá městská aglomerace má
s ohledem na analýzu výchozího stavu velmi konkrétní
potřeby. Uvádí však několik rad, co všechno je potřeba při
tomto úkolu zohlednit:
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Ujasnění cílů
Od městských úřadů v Anglii se očekává vypracování
LTP podle osnovy dané celostátními cíli a výzvami,
relevantními
regionálními
cíli
a
případnými
doplňujícími místními cíli. Místní cíle by měly mít
podobu žádoucích výsledků a měly by přesahovat čistě
dopravní problematiku a zahrnovat i širší obecní
priority, například obecní strategie udržitelnosti
v rámci územní působnosti LTP. Doprava se zde bere
jako klíčový nástroj k zajištění dosažitelnosti
nejdůležitějších služeb obyvatelstvu. Ujasnění cílů LTP
je zásadní první krok před stanovováním pořadí
důležitosti realizace jednotlivých dopravních opatření.
Stanovením cílů se zajišťuje soudržnost celého LTP.
Po stanovení souboru cílů je užitečné vybrat soubor
cílových hodnot a indikátorů jejich plnění, jež umožňují
monitorování postupného dosahování těchto cílů a
motivaci k němu.
Určení problémů či výzev
Po stanovení nadřazených cílů by příprava LTP měla
zohlednit údaje o konkrétních výzvách či problémech,
jež s těmito cíli souvisejí. Každý městský úřad čelí
jedinečnému souboru výzev a pochopení současných a
budoucích problémů v dopravě – a jejich provázanosti
se širší obecní problematikou – je základem pro tvorbu
LTP. Z těchto výzev se při tvorbě a realizaci LTP musí
vycházet. Výzvy a jejich možná řešení mohou souviset
nejen s možnými změnami dopravních služeb, ale též
s potřebou udržení a co nejlepšího využívání stávajících
služeb a infrastruktury. Městské úřady by měly určit
problémy a pořadí jejich důležitosti na základě
jednoznačných důkazů a údajů, například o:
•
•
•
•
•
•
•

demografickém a socioekonomickém vývoji,
problematice životního prostředí,
ekonomických okolnostech,
kapacitě stávající dopravní infrastruktury,
přepravních vzorcích a počtech cest,
propojenosti stávajících sítí,
názorech zainteresovaných stran.
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Městské úřady by s využitím dostupných údajů měly
nejen identifikovat výzvy, ale též zvažovat, které
z priorit řešit v horizontu platnosti plánu. Důkladná
analýza problémů a výzev v místní dopravě usnadňuje
zjistit příležitosti a nalézat inovativní řešení. Při
zjišťování potřeb dosažitelnosti v daném území jsou
užitečné plánovací nástroje, například software
Accession.
Zdroj: Guidance on Local Transport Plans (britské ministerstvo
dopravy, červenec 2009), dostupné v anglickém jazyce z:http://
webarchive.nationalarchives.
gov.uk/20110509101621/http:/
www.dft.gov.uk/adobepdf/165237/ltp-guidance.pdf /

METODIKA INDIKÁTORŮ PRO UDRŽITELNOU
DOPRAVU A PLÁNOVÁNÍ
V rámci britského projektu DISTILLATE vznikla příručka
„Improved Indicators for Sustainable Transport and
Planning“ (Vylepšené indikátory pro udržitelnou dopravu a
plánování). Kapitola C1 se zabývá výběrem a využitím
indikátorů pro udržitelnou dopravu. Dostupné v anglickém
jazyce www. its.leeds.ac.uk/projects/distillate/outputs/
reports.php
METODIKA POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU
Jedním z výstupů projektu BUSTRIP z roku 2007 je
příručka „Moving sustainably – Guide to Sustainable
Urban Transport Plans“ (Udržitelně v pohybu – Návod
k tvorbě plánů udržitelné městské dopravy),http://
www.moving-sustainably.net/
PŘÍKLADY
HELSINKY, FinSKO: ANALÝZA VÝCHOZÍHO
STAVU V PLÁNU DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
HELSINSKÉHO REGIONU (HLJ 2011)
Plán dopravního systému Helsinského regionu (HLJ
2011) je dlouhodobý strategický plán, jenž pracuje
s dopravním systémem jako celkem. Příprava plánu
začala důkladnou analýzou výchozího stavu provozního
prostředí dopravního systému Helsinského regionu
(obyvatelstvo, pracovní místa atd.), stavu dopravní
poptávky a dopravního chování obyvatel a též dopadů
dopravy na životní prostředí. Analýza výchozího stavu
byla doplněna o dopravní průzkum a několik studií. Na
základě analýzy byly zjištěny nejvýznamnější výzvy a
hrozby rozvoji dopravního systému.
Podrobnosti viz Přílohu C.
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Město Turku provedlo sebehodnocení a uspořádalo
nezávislé posuzování, jež pomohlo místním plánovacím
odborům lépe porozumět stav města a výzvy, před
nimiž stojí. Místní tým shromáždil základní data ze
stávajících zdrojů a vyvodil z nich závěry. Tým
vypracoval sebehodnotící zprávu o 108 stranách, která
byla zhuštěna na 17stránkového shrnutí pro potřeby
interní komunikace a šíření výsledků mezi
zainteresované strany a do médií. Zprávu dostal též
nezávislý posuzovací tým, jenž provedl konečné
posouzení výzev v oblasti mobility v Turku.

• Posoudit vzájemné závislosti mezi vývojem
v jednotlivých sektorech: doprava, využití území,
životní prostředí, ekonomika, demografie atd.
Jednoduchým způsobem určit synergie, potenciál
integrace a negativní účinky vývoje v jednotlivých
sektorech. Příkladem posilujícího účinku je
používání čistších vozidel ve veřejné dopravě, jež by
mohlo posílit snižování emisí v nejvíce znečištěných
místech uvnitř zóny se zpoplatněným vjezdem.
Negativním účinkem by mohla být neprovázaná
realizace nových zařízení „park and ride“, jež by
mohly podnítit novou výstavbu namísto snižování
objemu automobilové dopravy.

Podrobnosti viz Přílohu C.

• Vzít do úvahy odolnost dopravního systému vůči
očekávaným i neočekávaným událostem.

Turku, FINSKO: METODIKA POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO
STAVU V RÁMCI PROJEKTU BUSTRIP

Aktivita 3.2: Tvorba scénářů
ODŮVODNĚNÍ
Scénáře pomáhají zainteresovaným stranám lépe
pochopit
pravděpodobné
kombinované
účinky
opatření, která řeší Plán udržitelné městské mobility.
Pomocí názorného nastínění různých budoucích
situací jim umožňují samostatně posoudit důsledky
současného vývoje, opatření již přijatých k realizaci a
nových strategických rozhodnutí. Prozkoumání účinků
těchto různých scénářů vám umožní stanovit si
realistické cílové hodnoty výstupních indikátorů (> viz
Aktivitu 5.2).

CÍLE
• Vytvořit variantní scénáře, jež umožní diskuzi o
komplexních strategiích budoucího rozvoje.
• Stimulovat diskuzi o různých strategických
možnostech a jejich dopadech.
• Dosáhnout všeobecného vlastnictví a přijetí
strategií, jež budou zvoleny k realizaci.

ÚKOLY
• Jednotlivé scénáře kvantitativně i kvalitativně
popsat:
- Scénář bez projektu popisuje vývoj s realizací
pouze těch opatření, která jsou již schválena
k realizaci.
- Jednotlivé variantní scénáře popisují změny
v důsledku volby různých strategií a opatření.

• Pomocí vhodných technik, například modelování či
čistě kvalitativní analýzy na základě kvalifikovaného
odhadu nebo výsledků předchozích průzkumů,
podpořit tvorbu a posouzení scénářů. Zvolit takové
modelovací
techniky,
jež
jsou
přiměřené
strategickým nástrojům uplatněným v plánu, fázi
tvorby strategie plánu a velikosti a okolí území, pro
něž se plán připravuje. Přihlížet k nákladové
efektivnosti řešení: složité nákladné modely
zpravidla vytvářejí přesnější prognózy a mohou být
opodstatněné v případech, kdy znamenají značný
přínos pro tvorbu plánu; menší programy či plány
lze též postavit na úspěšných zkušenostech
z podobných podmínek, nebo na pravděpodobných
dopadech z jiných modelových studií nebo řešeních
pro jednotlivé ulice či dopravní síť.
• Pomocí analýzy určit, která ze strategií nejlépe
naplňuje vizi (> Aktivita 4.1).
• Stimulovat diskusi o různých strategických
možnostech a jejich dopadech s klíčovými
zainteresovanými stranami.

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Využít strategie širšího zapojení zainteresovaných
stran do tvorby scénářů a tím podpořit obecné
vlastnictví strategií, jež budou zvoleny k realizaci.
• Vypracovat nulový scénář – popisuje vývoj v případě,
že se neudělá vůbec nic (pouze prognóza
objektivních trendů). Dodá další argumenty do
diskuze.
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NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

• Následuje po analýze výchozího stavu.
• Tvorba scénářů je spojena s tvorbou společné vize
(> Aktivita 4.3), hlavních cílů (> Aktivita 5.1) a
cílových hodnot (> Aktivita 5.2).

WEBOVÁ METODIKA K DOPRAVNÍ ANALÝZE –

KONTROLNÍ SEZNAM
Je vypracován nulový scénář (kvalitativně i
kvantitativně).
Je vypracován scénář bez projektů (kvalitativně
i kvantitativně).
Jsou popsány variantní strategické scénáře
(kvalitativně i kvantitativně). Je zvolen scénář,
který nejefektivněji a nejúčelněji naplňuje vizi.
Byly uplatněny vhodné techniky podporující
tvorbu a vyhodnocení scénářů.

WebTAG (BRITSKÉ MINISTERSTVO DOPRAVY)
Tento zdroj (v anglickém jazyce) obsahuje podrobnou
metodiku posuzování dopravních projektů a obecnější
rady k volbě rozsahu dopravních studií a k jejich
provádění. Uvádí užitečné rady k tvorbě scénářů.
Web: www.dft.gov.uk/webtag/
PROSPECTS – METODIKA PŘÍRUČKA
Hlavním cílem projektu PROSPECTS (2002-2003) bylo
poskytnout městům metodické vedení potřebné
k vytváření optimálních strategií využití území a
dopravy, jež v jejich konkrétních podmínkách splní
požadavky na udržitelnost. Metodické příručka,
určená odborným pracovníkům, obsahuje informace o
předvídání dopadů (str. 66-80). Samostatná kapitola
se věnuje technikám vizualizace (str. 157-170).
Web: www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/
international-projects/prospects-2000.html

NÁSTROJE
PŘEHLED MODELOVACÍCH NÁSTROJŮ
K podpoře tvorby a vyhodnocování scénářů je
k dispozici řada modelovacích nástrojů a technik.
Smyslem dopravních modelů je vyjádřit vzájemný
vztah mezi dopravní poptávkou a přepravní
nabídkou, a kvantitativně předpovídat a porovnávat
věci, které ještě neexistují (tj. budoucí scénáře). U
krátkodobějších a méně rozsáhlých projektů lze též
využít kvalitativní odhady pravděpodobných účinků
testovaných opatření a řešení pro mobilitu
v podobných městských podmínkách.
Dopravní modely nemusí nutně být tím nejlepším
řešením pro analýzu scénářů. Jejich sestavení a
používání vyžaduje čas, prostředky a data. Za
nevhodných podmínek lze proto doporučit spíše
kvalitativní nebo jednodušší kvantitativní techniky,
neboť tvorba modelovacího nástroje by mohla vést
k plýtvání časem i penězi. Měli bychom nicméně
pamatovat na to, že kvalitně postavený model
podává spolehlivější výsledky.
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Založíme-li strategická rozhodnutí na prostinké
metodice posuzování za účelem uspoření času a
peněz ve fázi přípravy, výsledkem může být
mnohem větší plýtvání peněz v důsledku realizace
nesprávné strategie – zvláště obsahuje-li
infrastrukturní opatření.
Transport models can be distinguished according to
their operational capabilities:
• Unimodální modely: prognóza růstu poptávky je
exogenní, protože pracují pouze s jedním druhem
dopravy (např. individuální dopravou) a zaměření
modelu je na volbě tras;
• Multimodální modely: pracují s několika druhy
dopravy (např. IAD, veřejná doprava, jízda na kole
atd.); prognóza růstu poptávky u jednotlivých
druhů je exogenní a modelované vztahy se
omezují na konkurenci při užívání společné sítě
(např. IAD a autobusy jedoucí po stejných
komunikacích);
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NÁSTROJE
• Čtyřstupňové modely: růst celkové poptávky po
dopravě se odhaduje endogenně a i rozhodování
mezi jednotlivými druhy dopravy se modeluje
endogenně. Změny v umístění původců poptávky
(např. domácností) a cílů poptávky (např.
pracovních míst) se modelují exogenně;
• Integrované dopravní a územní modely: kromě
možností čtyřstupňových modelů berou do úvahy
též zpětnou vazbu mezi dopravním systémem a
rozhodování o umístění, takže změny v umístění
původců poptávky a cílů poptávky se modelují
exogenně;
• Mikrosimulační modely: okamžitá simulace
každého jednotlivého vozidla se zohledněním
elementů chování, prostorového uspořádání
infrastruktury a úrovně kongesce.

Tabulka: Volba nejvhodnějšího dopravního modelu
si žádá posouzení několika aspektů, mimo jiné
problému, který se má řešit, úrovně rozhodovacího
prostředí, stupně přesnosti a podrobnosti
(prostorové, analytické) očekávaných výsledků,
dostupnosti dat a prostředků k dispozici na jeho
vypracování.

Účel/rozsah

Modelovací nástroj k dispozici

Využití území a územní plánování (např. strategické plány, SUMP)

• Integrované dopravní a
územní modely
• Čtyřstupňové modely

Využití území a územní plánování (např. strategické plány, SUMP)

• Integrované dopravní a
územní modely
• Čtyřstupňové modely
• Multimodální modely

Plánování obslužnosti veřejnou dopravou (např. plánování tras,
četností, jízdného)

• Unimodální modely

Studie proveditelnosti (např. dopravní prognózy pro novou silniční
infrastrukturu)

• Unimodální modely

Návrh (např. návrh nové okružní křižovatky)

• Mikrosimulační modely

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
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NÁSTROJE
Multimodální a integrované dopravní a územní
modely na jedné straně a mikrosimulační modely
na straně druhé představují krajní případy na škále
nejčastěji využívaných modelovacích nástrojů
v městském dopravním plánování.
Integrované dopravní a územní modely jsou
nejkomplexnější a nejvýkonnější nástroje pro
strategické městské plánování, zvláště pokud se
sleduje dlouhodobý vývoj. Umožňují posouzení
vztahů
mezi
dopravním
systémem
a
socioekonomickým a územním systémem při
strategickém plánování a investování do dopravy.
Zpravidla je možné je přizpůsobit velmi široké
škále podmínek, například segmentů poptávky,
sektorů
ekonomiky,
druhů
dopravy
a
urbanistickému členění.
Na druhé straně stojí mikrosimulační modely, jež
dokáží napodobit pohyb vozidel v mikroskopickém
měřítku a jeho vztah k podrobně popsaným
geometrickým charakteristikám silniční sítě, mimo
jiné k šířce vozovky, počtu jízdních pruhů,
časovému nastavení semaforů,

PŘÍKLADY
West Yorkshire, ANGLIE: SCÉNÁŘE V MÍSTNÍM
DOPRAVNÍM PLÁNU
Při přípravě Místního dopravního plánu (LTP) na léta
2006-2011 úřad použil Strategický dopravní model
(STM) pro hrabství West Yorkshire. Prognózoval
výsledky několika různých hlavních scénářů. Model
zohledňoval předpokládané změny počtu obyvatelstva,
stupně
automobilizace,
zaměstnanosti,
cen
pohonných hmot a růstu počtu domácností. Tyto
faktory působily globálně nebo ve vhodných případech
po jednotlivých zónách.
Každý scénář představoval jinou kombinaci
investičních programů a strategických přístupů, které
by mohly vzniknout v důsledku druhého LTP.

průměru okružních křižovatek apod. Simulace
dopravní poptávky, prováděná dynamicky pro dané
období, modelu umožňuje odhadnout délku kolony a
vypočítat čekací doby na křižovatkách, odbočkách
atd. Tento druh modelovacího nástroje je proto
zvláště
vhodný
k hodnocení
podrobných
konstrukčních řešení při plánování v omezených
částech městské dopravní sítě (> Aktivita 10.1).
Uprostřed stojící unimodální a multimodální modely
se používají k řešení problémů souvisejících se
silničním provozem za předpokladu určitého objemu
poptávky. Do působnosti unimodálních modelů
obvykle spadají opatření jako například otevírání
nových komunikací nebo dopravní omezení.
Čtyřstupňové modely rozšiřují rozsah analýzy o
změnu dělby přepravní práce a umožňují zkoumat
širší spektrum strategií, jako jsou například
zpoplatňování městských komunikací, tarify jízdního
ve veřejné dopravě, programy park and ride a další
dopravní alternativy (např. nová tramvajová trať).
Zdroj: TRT TRASPORTI E TERRITORIO, Simone Bosetti, Patrizia
Malgieri, Cosimo Chiffi

Výstupy získané z modelu byly použity jako orientační
výsledky, jež umožnily porovnat působení zamýšlených
opatření oproti možnostem, jež se v průběhu
projednávání ukázaly jako přednostní. Výsledky
z hlavních variantních strategických scénářů byly
pečlivě zváženy ve vztahu k hlavním cílům a společně
s dalšími kritérii. Z výsledků posouzení a analýzy
v Leedsu vyplynulo, že ke zvládání nárůstu objemu
dopravy a kongescí a k zajištění propojenosti nezbytné
pro ekonomickou konkurenceschopnost je nutné, aby
dopravní strategie usilovala o maximální možné využití
stávající infrastruktury a rozvoj využívání alternativ
k automobilu. Ústřední strategie sestávala z vysokých
investic do veřejné dopravy společně s opatřeními
v oblasti řízení poptávky.
Zdroj: PILOT Manual 2007 – úplné znění:
www.pilot-transport.org/index.php?id=48
Místní dopravní plán hrabství West Yorkshire: www.wyltp.com/
currentplan
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Zaragoza, ŠPANĚLSKO: SCÉNÁŘE MĚSTSKÉ
MOBILITY V PLÁNU UDRŽITELNÉ MOBILITY
Město Zaragoza vytvořilo integrovaný plán udržitelné
mobility (Plan de Movilidad Sostenible), jehož
smyslem bylo zvýšit podíl veřejné dopravy a čisté
(neznečišťující) individuální mobility. Jeden ze scénářů
vycházel z verze budoucnosti, jež kladla zvláštní důraz
na příměstské vlaky a tramvaje. Další scénáře se
týkaly
pěších
zón,
intermodálních
stanic,
managementu parkování, integrovaného jízdného,
cyklistiky a kvality dopravních služeb. Ve scénáři
s integrovaným jízdným se dopady posuzovaly
z hlediska uživatelů, provozovatelů a správních úřadů.
Účelem scénářů bylo pomoci určit, které činnosti se
mají nakonec v rámci plánu realizovat.

Parma, ITÁLIE: TVORBA SCÉNÁŘŮ
Město Parma v roce 2005 zahájilo proces
integrovaného plánování městské dopravy a využití
území, jenž se skládal z Městského plánu mobility
(PUM, obdoba Plánu udržitelné městské mobility),
Městského dopravního plánu (PGTU) a územního
plánu (PSC). Společné vypracování obou dopravních
plánů (PUM a PGTU) povzbudilo městský úřad
k prozkoumání vazeb mezi krátkodobými akcemi, jež
tvořily základ PGTU, a strategiemi řízení poptávky a
infrastrukturními projekty, jež obsahuje PUM.
Podrobnosti viz Přílohu C.

Podrobnosti viz Přílohu C.

Zdroj:: Zaragoza City Council
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KROKY A AKTIVITY - 2. FÁZE: RACIONÁLNÍ A
TRANSPARENTNÍ STANOVENÍ CÍLŮ
Plán udržitelné městské mobility by měl vycházet
z dlouhodobé vize rozvoje dopravy a mobility pro celou
městskou aglomeraci, která zahrnuje všechny druhy a
formy dopravy: veřejnou a individuální, osobní i
nákladní, motorovou i bezmotorovou, v pohybu i
v klidu.

Nyní jste připraveni začít s hlavními kroky tvorby
Plánu udržitelné městské mobility. Tvorba společné
vize je jedním z úhelných kamenů každého Plánu
udržitelné městské mobility. Představuje pevný základ
pro všechny následující kroky, jež definují konkrétní
cílové hodnoty a opatření. Vize však může směrovat
veškeré ostatní činnosti pouze tehdy, je-li obecně
přijímána zainteresovanými stranami a občany, je
proto nezbytné budovat pocit společného vlastnictví
vize.

Aktivita 4.1: Vytvoření společné
vize (nejen) mobility
ODŮVODNĚNÍ
V jakém městě chceme žít? Jak se bude lišit od
ostatních měst? To jsou ústřední otázky, na které je
potřeba odpovědět pomocí procesu tvorby vize, do
něhož se zapojí všechny zainteresované strany. Vize
představuje kvalitativní popis žádoucí budoucnosti
města a slouží k nasměrování při plánování vhodných
opatření. Je nutné, aby vize zasadila dopravu a
mobilitu do širšího rámce rozvoje města a
společnosti. Vize by se měla vypracovat s přihlédnutím
ke všem strategickým hlediskům, zvláště pak ke
všeobecným strategickým rámcům (např. Agendě 21,
strategickému plánu), k urbanistickému a územnímu
plánování, ekonomickém vývoji, životnímu prostředí,
sociálnímu začleňování, rovnosti pohlaví, zdraví a
bezpečnosti.
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Zdroj:: City of Gent

CÍLE
• Shodnout se se zainteresovanými stranami na
společné vizi – dlouhodobém cíli rozvoje dopravy a
mobility v městské aglomeraci, jenž nasměruje
celý plánovací proces.
• Posilovat identitu místního společenství a jeho
společné vlastnictví vize.
• Ujasnit si politickou hodnotu Plánu udržitelné
městské mobility a zajistit závazek klíčových aktérů
a tvůrců rozhodnutí.
• Rozšířit úhel pohledu zahrnutím faktorů nad
rámec dopravy a mobility, např. kvality života,
zdraví a využití území.
• Stanovit priority a nasměrovat další rozhodování.

ÚKOLY
• Ustavit reprezentativní skupinu zodpovědnou za
tvorbu vize (viz příklad Výbor pro tvorbu vize na
následující straně).
• Shrnout základní informace (např. o strategiích a
výsledcích analýz) a poskytnout je zainteresovaným
stranám.
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• Připravit, uspořádat a navázat na pracovní a diskusní

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ

setkání se zainteresovanými stranami (různé formy a
měřítka > přehled forem viz Aktivitu 2.3).
• Vypracovat návrh vize a probrat jej se zainteresovanými
stranami.
•
Zveřejnit vizi ve snadno srozumitelné formě.

• Do tvorby vize aktivně zapojit občany (např.
prostřednictvím diskusních či pracovních setkání).

PODROBNOSTI K ÚKOLŮM

• Navazuje na > Aktivitu 3.1 Vypracování analýzy
problémů a příležitostí, a 3.2 Tvorba scénářů.

Ustanovení výboru pro tvorbu vize
Jedním z prvořadých kroků tohoto postupu je stanovit,
kdo by měl být do tvorby vize zapojen. To obnáší
zjištění relevantních zainteresovaných stran, s nimiž
bude nutno tvorbu vize projednávat. Měla by vzniknout
skupina, které se ve Velké Británii někdy říká Výbor
pro tvorbu vize (Vision Board).

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE

• Příprava tvorby společné vize zabere několik
měsíců. Tvorba v průběhu několika týdnů.

KONTROLNÍ SEZNAM

ejími členy mohou být například:
• regionální partneři,
• správní úřady (mj. odbor zdravotnictví,
ekonomický rozvoj),
• provozovatelé dopravy,
• firmy,
• uživatelé dopravy,
• statutární orgány, a
• obyvatelé.

Je ustaven výbor pro tvorbu vize.
Je vytvořen první návrh vize.
Návrh je probrán se zainteresovanými stranami.
Je shoda o finální verzi vize.
Výsledek tvorby vize je zveřejněn atraktivní
formou.

Je důležité, aby v této skupině byly zastoupeny
všechny zainteresované strany. Uznání by se mělo
dostat přínosům všech jednotlivých stran. Vize má
větší šanci na přijetí a úspěšnost, jestliže vzniká
v partnerské spolupráci se všemi klíčovými
zainteresovanými
stranami
zapojenými
do
plánovacího procesu.
Do tvorby vize se v ideálním případě zapojují i občané.
To však může být někdy obtížně proveditelné
v závislosti na místních podmínkách a kultuře
plánování. V takovém případě by měli být občané o vizi
alespoň aktivně informováni (> viz Aktivitu 4.2 Aktivní
informování veřejnosti).
Zdroj: PILOT Manual 2007 – úplné znění:
www.pilot-transport.org/index.php?id=48
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PŘÍKLADY
Cambridgeshire, ANGLIE: OZNÁMENÍ
VIZE
„Vytváření obcí, kde lidé chtějí žít a pracovat: nyní i
v budoucnu“. Vizi pro hrabství Cambridgeshire stanoví
tzv. Strategie obecní udržitelnosti. Hrabství se podle
vize má stát regionem silných, rostoucích,
prosperujících a účasti otevřených obcí, jež mají
podporu ve vynikajících veřejných službách, a v nichž
lidé mohou využít svého potenciálu, žít déle a zdravěji
a ovlivňovat rozhodování. Místní dopravní plán (LTP)
tuto vizi podporuje a napomůže jejímu naplňování.
Zdroj: Cambridgeshire Local Transport Plan 2011 – 2026, Policies
and Strategy, www.cambridgeshire.gov.uk/NR/rdonlyres/81A57E0248D8-4C24-862F-B42A900F70D8/0/LTP3PoliciesandStrategy.pdf

Lille, FrancIe: TVORBA VIZE
Proces tvorby PDU ve městě Lille započal v návaznosti
na významné hnutí revitalizace měst v 90. letech 20.
století. Velké investice vyřešily problém revitalizace
bývalých průmyslových areálů ve městech Roubaix a
Tourcoing. Terminál sítě rychlovlaků TGV (první, který
vznikl mimo centrum města) zároveň vytvořil
příležitost ke vzniku celé nové městské čtvrti zvané
Euralille. Výstavba čtvrti Euralille jakožto uzlu veřejné
dopravy, jež slouží nejen mezinárodní, ale též
celostátní, regionální a místní veřejné dopravě, nebyla
součástí podrobného místního dopravního plánu.
Tento vývoj dal vzniknout rámci pro vizi města, jež je
ekonomicky silné a profiluje se mezinárodně a
evropsky. Otázka tvorby atraktivního města figuruje
vysoko na seznamu hlavních cílů. Jde ruku v ruce
s propracovanou vizí obnovy veřejných prostranství –
zejména sloužících dopravě. Jedna ze strategických
otázek, jež zaznívá, je volba mezi dalším rozvojem sítě
metra a progresivním přístupem, jehož součástí je
povrchová veřejná doprava (autobusy a tramvaje).
Město se rozhodlo pro druhou z možností s tím, že
rozvoje povrchové dopravy využije jako prostředku
k restrukturalizaci, rekonstrukci a přerozdělení
veřejných prostranství. V této souvislosti vznikly
takové koncepty jako například „vysoce kvalitní
autobusové linky“ a vlakotramvaj.

Gent, BelgiE: “De Fiets van Troje ” – TVORBA VIZE
MOBILITY ZDOLA
Vznik neotřelých přístupů k proměně městské
mobility, veřejných prostranství a uvažování lidí za
účelem zvýšení obyvatelnosti města Gentu pro děti do
roku 2050 – to je cílem „Arény změn“, skupiny zhruba
25 tvořivých lidí z různých oborů, jež zahrnuje mladé
podnikatele, občany, architekty a odborníky na
dopravu.
Podrobnosti viz Přílohu C.
Brusel, BelgiE: STRATEGICKÝ PLÁN PŘEPRAVY
NÁKLADŮ V REGIONU HLAVNÍHO MĚSTA BRUSELU
V současnosti
probíhá
projednávání
návrhu
strategického plánu přepravy nákladů v regionu
hlavního města Bruselu. Plán vychází ze skutečnosti,
že 30% skleníkových plynů ve městě pochází
z nákladní dopravy.
Hlavní vizí tohoto plánu je do roku 2020 docílit
inteligentnějšího a udržitelnějšího dodavatelského
řetězce v regionu hlavního města, jenž povede
k situaci, z níž budou mít užitek všechny
zainteresované strany. Partnerská spolupráce je
jedním z pilířů vize lepšího městského zásobování.
Vize v sobě zahrnuje tři body:
• snižování a optimalizace přesunu nákladů do města
a z města po silnici,
• podnícení změny dělby přepravní práce ze silnice na
vodu a na železnici a poslední kilometr po městě
• ekologickými nákladními vozidly,
usnadnění činnosti přepravců a spedičních firem.
Cílem je do roku 2050 eliminovat emise skleníkových
plynů z nákladní dopravy a snížit počet jízd
dodávkových vozidel o 30%.
Zdroj: Bruxelles mobilité, 2012: Plan Stratégique pour le transport
de marchandises en région de Bruxelles-Capitale – Projet de plan,
Bruxelles mobilité, Bruxelles, 2012
www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/
plan-transport-de-marchandises

Zdroj: PILOT Manual 2007 – úplné znění:
www.pilot-transport.org/index.php?id=48
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Aktivita 4.2: Aktivní informování
veřejnosti

AKTIVITY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH
POŽADAVKŮ

ODŮVODNĚNÍ

• Zapojit občany přímo do tvorby vize pomocí nástrojů
interaktivního zapojování (viz > Aktivitu 4.1).

Společná vize představuje východisko pro tvorbu
konkrétních opatření. Výstupy plánování udržitelné
městské mobility mohou být úspěšné jedině tehdy,
když občané chápou, o čem vize je, a když podporují
obecnější cíle. Někdy sice nelze občany přímo zapojit
do tvorby vize (> Aktivita 4.1), měli by však alespoň být
informováni o procesu tvorby vize a o jeho výstupech.
Pomáhá to budovat povědomí a obecné přijetí plánu.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Navazuje na > Aktivitu 3.1 Vypracování analýzy
problémů a příležitostí, a 3.2 Tvorba scénářů.
• Souběžně a v návaznosti na > Aktivitu 4.1 Tvorba
společné vize (nejen) mobility.

KONTROLNÍ SEZNAM
Jsou zveřejněny zápisy z jednání se
zainteresovanými stranami.
Je vytvořen a rozdistribuován atraktivní
informační materiál o tvorbě vize a jejích
výstupech.
Jsou zapojena média.

CÍLE
• Vytvořit společné veřejné vlastnictví Plánu
udržitelné městské mobility.
• Zajistit, aby se občané mohli ozvat, pokud s vizí
nejsou spokojeni.

PŘÍKLADY
Lille, FrancIe: ZAPOJENÍ
ZAINTERESOVANÝCH STRAN A OBČANŮ

• Vytvořit společné veřejné vlastnictví Plánu
udržitelné městské mobility.
Zajistit, aby se občané mohli ozvat, pokud s vizí
nejsou spokojeni.
• Aktivně poskytovat informace o plánovacím
procesu a informovat o výstupech z jeho důležitých
kroků.
• Vyvarovat se tajnůstkářství a ovládnutí procesu
dílčími zájmy; zaručit transparentnost pomocí
veřejných slyšení a zveřejňování zápisů z jednání se
zainteresovanými stranami.
• Provádět jednoduché průzkumy veřejného mínění,
jež poukáží na trendy a poskytnou argumenty pro
tvůrce politických rozhodnutí.
• Zapojit média (místní tisk, rozhlas, televizi).
• Vzdělávat a informovat občany a ostatní
zainteresované strany o problematice udržitelné
městské mobility prostřednictvím PR kampaní.
• Dokument s vizí co nejvíce šířit mezi občany.

Město Lille lze považovat za typický příklad zapojování
zainteresovaných stran a občanů ve Francii. Lillská
aglomerace, dnes složená z 85 obcí, v roce 2000 přijala
svůj první Plán městské přepravy (PDU, tedy Plán
udržitelné městské mobility). Před schválením
pracovní verze plán politickou radou zřídila
aglomerace několik tematických pracovních skupin ze
zástupců místních zainteresovaných stran a
relevantních úřadů (např. místní zástupci státní správy,
region, kraj, obecní úřady a místní obchodní komora).
Široká veřejnost byla zapojena uspořádáním
diskusního fóra k mobilitě a též několika takzvaných
„mardi du PDU“ („úterky k SUMP“). Při těchto
otevřených diskusních setkáních měly široká veřejnost
i různá sdružení možnost probírat různá témata a části
Plánu udržitelné městské mobility s politickými
zástupci aglomerace a dotčenými technickými
pracovníky. Finální verze Plánu udržitelné městské
mobility byla schválena po proběhnutí veřejné ankety a
po zapracování z ní plynoucích drobných vylepšení do
plánu, jež jsou povinné ze zákona.
Zdroj: Rupprecht Consult, podle Communauté Urbaine Lille
Métropole, PDU, červen 2003; Communauté Urbaine Lille
Métropole, Projet de PDU, duben 2009; www.lillemetropole.fr
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Valdemoro, ŠPANĚLSKO: INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Město Valdemoro doplnilo tvorbu svého Plánu
udržitelné městské mobility o informační kampaň a
uspořádání výstavy zvané „Cada paso cuenta. Ven a
verlo“ („Každý krok se počítá. Přijď se podívat“)
s cílem informovat obyvatele o tomto plánu. Výstava i
informační akce pro veřejnost začaly současně.
Podrobnosti viz Přílohu C.
Koprivnica, CHORVATSKO: STÁLÉ ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI A INFORMACE K UDRŽENÍ
VEŘEJNÉ I POLITICKÉ PODPORY
Město Koprivnica realizuje řadu různých opatření
v oblasti udržitelné městské mobility. Klade velký
důraz na zapojování obyvatel a jejich informování o
stavu realizace, především k udržení podpory občanů i
politiků, například prostřednictvím (pozitivního)
mediálního zpravodajství a pořádání akcí typu velké
každoroční
slavnosti
cyklistiky.
Jedním
z nejúčinnějších mediálních sdělení byla jízda politiků
na kolech před kamerou.
Podrobnosti viz Přílohu C.

52

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

K R O K Y A AK T I V I T Y - 2. FÁ Z E :
RACIONÁLNÍ A TRANSPARENTNÍ STANOVENÍ CÍLŮ

5. KROK: STANOVENÍ PRIORIT A MĚŘITELNÝCH CÍLŮ
Stanovením nadřazených cílů získáme zaměření a
strukturu mezi tvorbou vize (> Aktivity 4.1 a 4.2) a
stanovením cílových hodnot (> Aktivita 5.2). K zajištění
přijetí určených priorit v oblasti mobility je naprosto
nezbytné neustálé zapojování zainteresovaných stran.

CÍLE
Vize
představuje
důležitý
kvalitativní
popis
požadovaného budoucího stavu. To však samo o sobě
nestačí. Vize musí být konkretizována pomocí
jednotlivých cílů, jež udávají druh požadované změny.
Tyto změny musí být konečně i měřitelné. K tomu je
zapotřebí zvolit promyšlený soubor cílových hodnot,
jež se soustředí na vybrané oblasti (indikátory).

• Na základě společné vize konkretizovat obecné cíle,
jichž by měl Plán udržitelné městské mobility
dosáhnout.
• Formulovat jasné a měřitelné hlavní cíle (zpětná
vazba na sběr dat – zajistit sběr dat s přiměřenou
mírou přesnosti, aby bylo možné poměřovat pokrok
k naplňování cílů).

Aktivita 5.1: Určení priorit v oblasti
mobility

ÚKOLY

ODŮVODNĚNÍ
Stanovování hlavních cílů znamená určování
žádoucích
společenských,
ekologických
či
ekonomických vylepšení a přesné vymezení toho, co je
třeba „snížit“, „zvýšit“ nebo „udržet“. Tyto hlavní cíle
představují nadřazené účely Plánu udržitelné městské
mobility (např. omezení kongesce způsobené
automobily), zatímco opatření (např. vybudování
tramvajové trati) jsou prostředky k jejich dosahování.
To je opačný přístup než při tradičním plánování, jež
se soustředí na realizaci projektů a výstavbu
infrastruktury bez ohledu na nadřazené cíle.

• Navázat na vizi analýzou jejích dopadů na cíle.
• Společně s klíčovými zainteresovanými stranami
posoudit priority v oblasti mobility. Ne všechny cíle
budou snadno dosažitelné a proto bude možná
zapotřebí určit ty cíle, jež jsou nejdůležitější.
Připravit, uspořádat a navázat na pracovní a
diskusní setkání se zainteresovanými stranami.
• Dohodnout se na souboru priorit pro obecná
témata, jež zohledňují potřeby zainteresovaných
stran a občanů v městské aglomeraci (viz
následující příklad).
• Stanovit jasné a měřitelné cíle, jež pomohou
zaměřit výběr a návrh opatření. Konkretizovat, čeho
má kdy být dosaženo.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Navazuje na vizi (> 4. krok).
• Vypracování trvá několik měsíců.

KONTROLNÍ SEZNAM
Je přezkoumána vize za účelem nasměrování
tvorby cílů.
Je vypracován návrh cílů.
Návrh je prodiskutován s klíčovými
zainteresovanými stranami.
Finální verze cílů je oficiální.
Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Internetové stránky britského ministerstva dopravy
WebTAG (Transport Analysis Guidance Website, tj.
Webová metodika dopravní analýzy) obsahují speciální
metodickou část (v anglickém jazyce) k tématu
stanovování cílů, zohledňování obecných cílů britské
vlády v oblasti dopravy, regionálních a místních obecných
cílů, rozdílu mezi obecnými (nadřazenými) cíli a
(konkrétními) cílovými hodnotami a souvisejícími
problémy.

VELKÁ BRITÁNIE: StrategicKÝ POLITICKÝ RÁMEC
PRO MÍSTNÍ DOPRAVNÍ PLÁNY (CELOSTÁTNÍ CÍLE
V OBLASTI DOPRAVY)
Britská metodika tvorby Místních dopravních plánů
uvádí pět klíčových cílů pro budoucí rozvoj dopravy na
území státu:
• Podpora ekonomického růstu
• Snižování emisí uhlíku
• Podpora rovnosti příležitostí
• Přispění ke zvyšování bezpečnosti a zlepšování
zdravotního stavu

Web: www.dft.gov.uk/webtag/documents/projectmanager/unit2.2.php

• Zvyšování kvality života a tvorba zdravého životního

PŘÍKLADY

Zdroj: Department for Transport (UK): Guidance on Local Transport
Plans, 2009.

FrancIE: OBECNÉ NADŘAZENÉ CÍLE PDU
Hlavními obecnými cíli PDU je zajištění koordinace mezi
všemi druhy dopravy a též propagace méně znečišťujících
a méně energeticky náročných druhů dopravy.
K dosažení těchto cílů – jež jsou výsledkem místního
procesu – by každý PDU měl zvážit řešení alespoň těchto
obecných témat:

• Zlepšování bezpečností silničního provozu a
bezpečnosti všech jeho účastníků, mimo jiné
prostřednictvím přiměřeného sdílení uličního
prostoru a vznikem observatoře (pozorovatelny)
bezpečnosti provozu alespoň pro chodce a cyklisty.
• Snižování
objemu
automobilové
dopravy.
• Rozvoj veřejné dopravy a všech dalších forem méně
znečisťující udržitelné dopravy, především chůze a
jízdy na kole.
• Tvorbu a využívání celoměstských tras (včetně
návazných silnic první a druhé třídy) a zavádění
kvalitnějších informací o dopravním provozu.
• Organizace a regulace parkování na ulici a
veřejných parkovišť, včetně zařízení park and ride,
parkování pro obyvatele a krátkodobé stání
nákladních vozidel.
• Řízení a regulace nákladní dopravy (včetně
zamyšlení nad racionalizací) a multimodální
dopravy.
• Propagace dojížďkových plánů pro firmy a veřejné
instituce s upřednostněním využívání veřejné
dopravy
a
společné
dojížďky
autem.
• Vznik systému integrovaného jízdného pro celé
spektrum mobility, parkování a propagace
intermodality.
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prostředí

West Yorkshire, VELKÁ BRITÁNIE: OBECNÉ
CÍLE MÍSTNÍHO DOPRAVNÍHO PLÁNU
Obecné cíle LTP2 pro město Leeds byly vytvořeny
v rámci vznikající dlouhodobé vize pro oblast dopravy
v hrabství West Yorkshire. Zohlednily výši prostředků,
jež budou mít partnerské organizace realizující plán
pravděpodobně k dispozici.
Vznikl jeden cíl pro každou ze společných priorit:
• Uskutečňovat dosažitelnost: zlepšovat dostupnost
pracovních míst, škol a dalších klíčových služeb pro
všechny.
• Boj s kongescí: zkracovat zpoždění při přepravě
osob i nákladů.
• Bezpečnější provoz: zvyšovat bezpečnost pro
všechny účastníky silničního provozu.
• Lepší kvalita ovzduší: snižovat emise látek
znečišťujících ovzduší, skleníkových plynů a hluku
z dopravy.
• Efektivní správa majetku: zlepšovat stav dopravní
infrastruktury.
Zdroj: Pilot Manual – úplné znění,
www.pilot-transport.org/index.php?id=48

Zdroj:: Rupprecht Consult based on “Plans de
déplacements urbains PDU – guide”, CERTU, Lyon, 1996.”
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Aktivita 5.2: Tvorba
inteligentních konkrétních cílů
ODŮVODNĚNÍ
Konkrétní cíle představují nejkonkrétnější formu
závazku v Plánu udržitelné městské mobility, neboť
stanoví požadovanou míru změny za určité období. Je
jich zapotřebí k posouzení, zda přijaté opatření skutečně
dosahuje požadovaných výsledků. Cíle by měly být
inteligentní (v angličtině se používá akronym SMART:
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound), čili konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní
a ukotvené v čase. Měly by zároveň navazovat na
odsouhlasené obecné cíle. Konkrétní cíle jsou zásadní
pro účely monitorování a evaluace (> Aktivita 8.1
Zajištění monitoringu a vyhodnocování). Na to musí být
pamatováno při výběru indikátorů. Stanovením
konkrétních cílů je zajištěna transparentnost a
jednoznačnost požadovaných výsledků plánu ve smyslu
proměny dopravy a mobility ve městě.

CÍLE
• Definovat soubor konkrétních cílů, jež umožňují
monitorování pokroku směrem k dosažení obecných
cílů.
• Zavést referenční rámec pro posuzování efektivnosti
a účinnosti jednotlivých opatření.

ÚKOLY
• Vytvořit konkrétní cíle, jež umožňují monitorování
pokroku směrem k dosahování obecných cílů a
posuzování efektivnosti a účinnosti jednotlivých
realizovaných opatření.
• Zapojovat klíčové zainteresované strany do tvorby
kvantitativních a kvalitativních cílů. Připravit,
uspořádat a navázat na jednání pracovní skupiny
k indikátorům.
• Stanovit inteligentní cíle: konkrétní, měřitelné,
dosažitelné,
relevantní,
ukotvené
v
čase.
• Převzít anebo vytvořit indikátory, jež jsou
reprezentativní vzhledem ke stanoveným obecným
cílům.
• V rané fázi tvorby konkrétních cílů provést kontrolu
reálnosti obecných cílů (> Aktivita 5.2).
• Učinit z oficiálního schválení cílů součást akčního a
rozpočtového plánu (> Aktivita 7.2).

Inteligentní cíle
–
přesně
popsané
pomocí
• Konkrétní
kvantitativních anebo kvalitativních pojmů,
kterým rozumí všechny zainteresované strany.
• Měřitelné – současný stav je změřený a známý.
Existují též zdroje a prostředky k měření změn
(kvalitativních a kvantitativních), k nimž dochází.
• Dosažitelné – založené na technických,
pracovních a finančních možnostech, jež jsou
k dispozici, a na dohodách učiněných se
zainteresovanými stranami či na jejich oficiálních
závazcích.

• Relevantní – podtrhuje význam volby cílů, jež
jsou podstatné, posunují městskou mobilitu
k vyšší kvalitě a podporují se nebo doplňují
s ostatními cíli.
• Ukotvené v čase – jsou jednoznačně stanoveny
konkrétní termíny pro dosahování cílů.

Upraveno z projektu BUSTRIP, 2007, Moving sustainably – Guide
to Sustainable Urban Transport Plans,
www.movingsustainably.net/
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KONTROLNÍ SEZNAM

PODROBNOSTI K ÚKOLŮM
Kolik konkrétních cílů?
Britská státní metodika tvorby Místních dopravních
plánů (druhé vydání, LTP2) připomíná, že bývá
kontraproduktivní stanovovat pro klíčové indikátory
velké množství cílů. Obecně platí, že optimální počet
indikátorů v souboru bývá mezi dvaceti a čtyřiceti,
přičemž přesný počet částečně závisí na velikosti a
rysech plánu. Jedná se o obecný orientační údaj pro
Velkou Británii. Řada odborníků, kteří se zúčastnili
projednávání v rámci projektu ELTISplus, však uvedla,
že za určitých podmínek může být efektivnější
pracovat s menším počtem cílů, zvláště pak u
„nováčků“ mezi městy, která na vypracování Plánu
udržitelné mobility nemají velké prostředky ani příliš
zkušeností s jejich tvorbou.
Buďme realističtí!
Cíle v oblasti městské dopravy a mobility stanovované
v mnoha městech odrážejí spíše zbožná přání než
realisticky dosažitelné cíle. To je jednoznačně
kontraproduktivní. Je sice dobré být ambiciózní, avšak
zároveň je nutno poctivě posoudit, čeho lze s danými
prostředky a odborností dosáhnout. To by se mělo
odrazit též ve výběru opatření (> 6. krok).

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Použít cíle upravené na míru jednotlivým částem
vlastní aglomerace (např. pro centrum města,
průmyslové či komerční zóny, jednotlivé obytné
čtvrti atd.), jež zohledňují dopravní chování a
možnosti realizace cest lišící se v jednotlivých
částech.
• Stanovit cesty k dosahování cílů nebo roční milníky
pro monitorování pokroku v jejich naplňování.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Konkrétní cíle by měly být následující fází procesu
po stanovení obecných cílů v rámci > Aktivity 5.1.
• Konkrétní cíle umožní monitorovat změny v čase a
vyhodnocování pokroku v naplňování Plánu
udržitelné městské mobility (> Aktivity 8.1 a 10.3).

Je vytvořen vhodný soubor konkrétních cílů,
jež jsou relevantní pro dané místo.
Je hotová kontrola reálnosti obecných cílů
(> viz Aktivitu 5.1).
Proběhlo oficiální schválení cílů a cest k nim
vedoucích všemi zainteresovanými stranami
coby součást akčního a rozpočtového plánu
(> Aktivita 7.2).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
PROJEKT DISTILLATE, VELKÁ BRITÁNIE
Improved Indicators for Sustainable Transport and
Planning (Vylepšené indikátory pro udržitelnou
dopravu a plánování). Kapitola C1: Výběr a využití
indikátorů.
www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/outputs/reports.php

PŘÍKLADY
TEORETICKÝ PŘÍKLAD: CÍL PRO BOJ S
KONGESCÍ
Příkladem konkrétních cílů může být problematika
boje s kongescí. Obecným cílem může být
zpomalování nárůstu objemu dopravy směřující do
městské aglomerace v období „špičkového“
dopravního proudu. Konkrétní cíl může být
nepřesáhnout 5% nárůst počtu vozidel vjíždějících do
vymezené oblasti aglomerace (zpravidla křižovatkami)
v období od 7:00 do 10:00 (ranní dopravní špička)
v letech 2012-2017.
Pro stanovení realistických cílů existují dvě možnosti:
a) Modelování – což je však nákladné a časově náročné,
b) Přihlédnout k tomu, co dokázali jiní s pomocí
balíčků opatření podobných těm, o kterých
uvažujete u vás.
Užitečné zdroje informací jsou portál Eltis
(www.eltis.org)
a
databáze
Konsult
(www.konsult.leeds.ac.uk). Další zdroje informací o
dobré praxi viz > Aktivitu 6.1 Určení nejefektivnějších
opatření).
Jak ukazuje tento příklad, cíle musí být přesně
zaměřené. Měly by vycházet z konkrétního čísla a
cílového roku jeho dosažení. Musí vyjadřovat a přesně
odrážet dohodnuté a schválené obecné cíle.
Na základě PILOT Manual 2007 – úplné upravené znění,
www.pilottransport.org/index.php?id=48
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Cambridgeshire, ANGLIE: CÍLE A CESTY K NIM
Třetí Místní dopravní plán pro hrabství
Cambridgeshire (2011– 2026) stanoví indikátory a
cílové hodnoty, jichž bude využito při monitorování
pokroku v naplňování strategie a obecných cílů.
Zvolené indikátory odrážejí témata, jež jsou pro
Cambridgeshire nejdůležitější, a zároveň umožňují
porovnávat pokroky s ostatními městskými úřady
v Británii. Součástí LTP jsou názorné příklady
vysvětlující vztah mezi obecnými cíli, konkrétními cíli
a cestami, na nichž se monitoruje pokrok.

LTP 01: POČET OSOB USMRCENÝCH NEBO TĚŽCE
ZRANĚNÝCH PŘI SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH
NEHODÁCH
Celostátní konkrétní cíle pro oblast bezpečnost
silničního provozu, které britské ministerstvo dopravy
navrhlo v červenci 2009, usilovaly o snížení počtu
usmrcených nebo těžce zraněných do roku 2020 o
33 %. Hrabství Cambridgeshire si proto pro tento
indikátor stanovilo první cíle do roku 2012 v souladu
s navrhovaným snížením.

LTP 01: POČET OSOB USMRCENÝCH NEBO TĚŽCE ZRANĚNÝCH PŘI SILNIČNÍCH
DOPRAVNÍCH NEHODÁCH
Intial target:
No more than 345 people killed or seriously injured in 2010.
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Zdroj: Cambridgeshire County Council, Cambridgeshire Local Transport Plan 2011 – 2026, Implementation Plan.
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6. KROK: TVORBA EFEKTIVNÍCH BALÍČKŮ OPATŘENÍ
ÚKOLY
• Znovu posoudit dostupné zdroje a prostředky na
realizaci opatření.
• Určit možné balíčky opatření.
• Ujistit se, že opatření mají souvislost s obecnými cíli.
• Posoudit pravděpodobnou efektivitu opatření.
PODROBNOSTI K ÚKOLŮM
Strategické výzvy v městské dopravě a možné
reakce na ně (z projektu CiViTAS-CATALIST)
Tvorba efektivních balíčků opatření je stěžejní
součástí plánování udržitelné městské mobility. Pouze
dobře vybraná opatření zajistí splnění stanovených
obecných a konkrétních cílů. Výběr opatření by měl
vycházet z projednání s klíčovými zainteresovanými
stranami, zohledňovat zkušenosti z jiných míst
s podobnými strategiemi, zajišťovat nákladovou
efektivnost a v nejvyšší možné míře využívat synergií
mezi opatřeními. V této fázi se opatření v podstatě
určují jako odpověď na otázky co, jak, kde a kdy?
Určení opatření (balíčků opatření) představuje
významný milník v tvorbě konkrétního Plánu
udržitelné městské mobility.

Aktivita 6.1: Určení
nejefektivnějších opatření
ODŮVODNĚNÍ
Opatření musejí přispívat k naplňování vize, obecných
cílů a konkrétních cílů. Je nutno stanovit několik
variant realistických vzhledem ke zdrojům a
prostředkům, které jsou k dispozici. Prvním krokem je
získání představy o různých možných opatřeních. O
opatřeních by se mělo uvažovat formou „balíčků“
spíše než odděleně, protože tak lze zohlednit případné
synergie.

Strategické výzvy
Zdraví – Jak vytvářet zdravé prostředí pro občany
Kongesce – Jak vytvořit ekonomicky životaschopné a
přitom dosažitelné město
Bezpečí a bezpečnost – Jak zajistit bezpečné městské
prostředí a mobilitu
Účast veřejnosti – Jak zapojovat občany a další
zainteresované strany v oblasti městské mobility
Strategické plánování – Jak dosahovat strategických
cílů a zároveň zajistit naplňování potřeb mobility
společnosti a jejích občanů
Změny klimatu – Jak snižovat emise spojené se
změnami klimatu z městské dopravy a přispívat tak
s dosahování místních, národních a celosvětových cílů
ochrany klimatu (doplňující a zároveň základní
celosvětová výzva, již musí řešit politika městské
mobility).
Oblasti opatření / řešení:

CÍLE
• Určit možná vhodná opatření a možnosti jejich
integrace.
• Získat představu o různých možných opatřeních, jež
přispívají k naplňování vize, obecných cílů a
konkrétních cílů.
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Následující typologie strategických výzev pro města a
možných opatření, jež na ně reagují, vznikla pro
publikaci
„A
Guide
for
Urban
Transport
Professionals“ („Rukověť pro odborníky na městskou
dopravu“) v rámci projektu CiViTAS-CATALIST, jenž
podporuje šíření a přenos dobré praxe v rámci
iniciativy Evropské komise CiViTAS.

a
b
.
.c
.

Čistá vozidla a paliva
Nákladní městská doprava
Strategie řízení poptávky (omezování vjezdu,
ekologické zóny, zpoplatnění kongescí)
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d. Management mobility (agentury mobility, systém
ekobodů odměňující využívání veřejné dopravy a
dalších možností udržitelné mobility namísto
IAD)
e. Hromadná osobní doprava (nové formy služeb
veřejné dopravy, přístupnost seniorům a
invalidním cestujícím, integrace druhů dopravy)
f. Dopravní telematika (elektronické jízdenky, řízení
provozu, informace pro uživatele a cestující)
g. Možnosti mobility méně závislé na automobilu
(sdílení aut, společná dojížďka, chůze a jízda na
kole)

Je důležité mít na paměti, že řešení výzev v oblasti
městské mobility si vyžaduje realizaci integrovaných
balíčků opatření (řešení), nikoli jednotlivých,
oddělených opatření. Nejsilnější vazby mezi oblastmi
opatření / řešení a výzvami v oblasti městské mobility
zachycuje následující tabulka.
Zdroj: Projekt CiViTAS-CATALIST: CiViTAS Guide for the Urban
Transport Professional – Results and Lessons of Long-Term
Evaluation of the CIVITAS Initiative, 2012; www.civitas.eu/
guide_ebook/index.php and www.civitas-initiative.eu/docs/2086/
CIVITAS_Guide_ For_The_Urban_Transport_Professional.pdf

Zdroj:: www.civitas.eu
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Zdroj: Projekt CiViTAS-CATALIST: CiViTAS Guide for the Urban Transport Professional – Results and Lessons of Long-Term Evaluation of the
CIVITAS Initiative, 2012; www.civitas.eu/guide_ebook/index.php and www.civitas-initiative.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_
Transport_Professional.pdf
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AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Probrat výběr variant s klíčovými zainteresovanými
stranami.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Po určení konkrétních cílů.
• Souběžně s > Aktivitou 6.2 Poučení ze zkušeností
ostatních

KONTROLNÍ SEZNAM
Znovu posouzena dostupnost zdrojů a
prostředků.
Určeny a shrnuty možné kombinace opatření.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
MOŽNÁ OPATŘENÍ – UŽITEČNÉ ZDROJE INFORMACÍ
Existuje široká paleta možných opatření. To znamená,
že k určení těch nejvhodnějších opatření pro dané
místní podmínky je zapotřebí určitá studijní činnost a
rozhovory s členy projektového týmu a se
zainteresovanými
stranami.
Nabízí se možnost studia internetových databází a
dokumentů (v anglickém jazyce), jež obsahují přehled
možných opatření, která mohou odpovídat vašim
obecným cílům:
DATABÁZE DOBRÉ PRAXE
• Portál BESTFACT – dobrá praxe v oblasti nákladní
dopravy, kontakty a strategie, www.bestfact.net
• Portál Eltis – městská mobilita, www.eltis.org
• Webové stránky CiViTAS, www.civitas.eu
• EPOMM, Evropská platforma pro management
mobility, www.epomm.eu
• SMILE, Sustainable Mobility Initiatives for Local
Environment (Iniciativy udržitelné mobility pro
místní životní prostředí),www.smile-europe.org
• SUGAR, Sustainable Urban Goods Logistics Achieved
by Regional and Local Policies (Udržitelná městská
nákladní logistika dosahovaná regionální a místní
politikou), www.sugarlogistics.eu

DOKUMENTY ODKAZUJÍCÍ NA EFEKTIVNÍ
OPATŘENÍ PRO PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ
MĚSTSKÉ MOBILITY:
• Evropská komise GŘ Životní prostředí: Sustainable
Urban Transport Plans (Plány udržitelné městské
dopravy). Přípravný dokument v návaznosti na
Tematickou strategii pro životní prostředí ve
městech, 2006. Doplněn o přílohu s příklady dobré
praxe a užitečnými odkazy. 2007,
http://ec.europa.eu/environment/urban
urban_transport.htm
• Britské ministerstvo dopravy, Guidance on Local
Transport Plans (Metodika tvorby Místních
dopravních plánů) 2009. Poslední verze metodiky
podporující místní dopravní úřady v tvorbě a
realizaci vlastních dopravních plánů. Viz přílohu E –
Možná opatření k naplňování cílů (16. července
2009).http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20110509101621/
www.dft.gov.uk/adobepdf/165237/ltp-guidance.pdf
• Projekt BUSTRIP, 2007, Moving sustainably –Guide
to Sustainable Urban Transport Plans (Udržitelně
v pohybu – Návod k tvorbě plánů udržitelné městské
dopravy; online nástroj, viz sekci “Better mobility”)”)
www.movingsustainably.net/
• Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and
urban
environment:
Policies,
effects,
and
simulations (Plány udržitelné městské dopravy a
životní prostředí ve městech: Strategie, účinky a
simulace) – přehled evropských referenčních
dokumentů týkajících se hluku, čistoty ovzduší a
emisí CO2 (říjen 2005), http://ec.europa.eu/
environment/urban/urban_ transport.htm
• BESTUFS - Best Urban Freight Solutions Project
(Projekt Nejlepší postupy v nákladní dopravě ve
městech) – BESTUFS Good Practice Guide on Urban
Freight Solutions (Praktický průvodce nákladní
dopravou ve městech, 2007), dostupná v 17 jazycích
včetně češtiny na webu, www.bestufs.net/
gp_guide.html
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PŘÍKLAD

NÁSTROJE

Dundee , SKOTSKO:
POUŽITÍ JEDNODUCHÉHO MODELU

GENERÁTOR STRATEGICKÝCH VARIANT
NA ZÁKLADĚ DATABÁZE KonSULT
KonSULT je znalostní databáze nabízející
posouzení potenciálního přispění k naplňování
strategie u přibližně 40 opatření v dopravě a
územním plánování. Uplatňuje jednak metodu
posouzení principů a jednak vyhodnocení
případových studií. Generátor variant dovoluje
uživateli zadávat do databáze KonSULT dotazy na
určení podmnožiny opatření, jež se za zadaných
podmínek jeví jako nejužitečnější. Smyslem je
rozšířit paletu strategických opatření, o kterých
lze uvažovat, spíše než diktovat konkrétní
přístup. Uživatel může zúžit výběr obecných cílů,
problémů a indikátorů úspěšnosti, nastavit jejich
relativní důležitost, zvolit všeobecnou strategii,
kterou má v úmyslu sledovat, a podmínky
(kontext), za kterých pracují. Generátor variant
poté použije bodové hodnocení každého
z opatření v databázi KonSULT a určí ta řešení, u
kterých
je
potenciální
přínos
největší.
Databáze KonSULT je neustále zdokonalována
v rámci projektu CH4LLENGE programu
Intelligent Energy Europe. Coby nástroj pro
inspiraci a konkretizaci strategických variant ji
budou testovat partnerská města zapojená do
projektu a pracující na tvorbě vlastních Plánů
udržitelné městské mobility.

Město Dundee během tvorby své první Místní dopravní
strategie v roce 2000 využilo Model pro dopravní
politiku vyvinutý britskou Laboratoří dopravního
výzkumu – jež vyžaduje pouze velmi jednoduchá
vstupní data – k posouzení možných výsledků
opatření, o nichž město uvažovalo. Díky tomu
dokázalo vybrat nejvhodnější opatření a stanovit si
smysluplné konkrétní cíle.
Zdroj: Tom Rye, Universita v Lundu, na základě
www.dundeecity.gov.uk/dundeecity/uploaded_publications/
publication_1418.pdf, p. 71

Web link: www.konsult.leeds.ac.uk and
www.sump-challenges.eu/

Zdroj:: ITS Leeds

62

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

K R O K Y A AK T I V I T Y - 2. FÁ Z E :
RACIONÁLNÍ A TRANSPARENTNÍ STANOVENÍ CÍLŮ

Aktivita 6.2: Poučení ze zkušeností
ostatních
ODŮVODNĚNÍ
Určení nejefektivnějších opatření by nemělo vycházet
pouze z vlastních zkušeností, studijní činnosti od stolu
a zkušeností dalších místních aktérů. Může být
nesmírně cenné poučit se ze zkušeností těch, kdo již
realizovali opatření, o kterých uvažujete ve svých
podmínkách, a u většiny opatření pravděpodobně
naleznete další místa u nás anebo jinde v Evropě, která
s nimi již experimentovala. Tím se vyvarujete vynalézání
vynalezeného a opakování drahých chyb, z nichž se
ostatní možná již poučili.

AKTIVITY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Rozhlédnout se po dobrých příkladech i v zahraničí.
• Pozvat realizátory z jiných měst k sobě a požádat je
o radu.
• Vzít vlastní místní politiky na exkurzi do města, kde
bylo opatření úspěšně realizováno.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Souběžně s > Aktivitou 6.1 Určení nejefektivnějších
opatření

KONTROLNÍ SEZNAM
Jsou určena zajímavá místa, kde se opatření
realizovalo.
Navázán kontakt s realizátory.
Shrnuty hlavní výsledky.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Dva nejobsáhlejší zdroje informací na evropské úrovni
pro realizátory opatření městské mobility (a balíčků
opatření) ve městech celé Evropy jsou sekce
případových studií projektu Eltis (www.eltis.org), což je
portál Evropské komise pro městskou mobilitu, a též
webové stránky iniciativy CiViTAS za čistší a kvalitnější
dopravu ve městech (www.civitas.eu).
Zdroj:: Kerstin Langer, KOMMA.PLAN

CÍLE
• Poučit se od těch, kdo již realizovali opatření, o
kterých uvažujete u vás.
• Vyvarujte se začínání od píky. Využijte zkušeností,
jež jsou k dispozici odjinud.
• K realizaci konkrétního opatření ve vašem městě
sežeňte přesvědčivé důkazy a argumenty.

ÚKOLY
• Určit jiná města, ve kterých již realizovali nějaké
důležité opatření, o něž máte zájem.
• Spojit se s klíčovými aktéry, kteří dané opatření
realizovali (buď telefonicky, nebo domluvit návštěvu
na místě za účelem shlédnutí opatření v reálném
provozu).
• Shrnout závěry jako vstup pro proces výběru
opatření.

PŘÍKLADY
EVROPSKÝ PROJEKT NICHES: VÝMĚNA
ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ INOVATIVNÍCH
KONCEPTŮ V DOPRAVĚ
Smyslem evropského projektu NICHES+ (2008-2011)
bylo ustavení sítě zainteresovaných stran, jež pracují
na inovativních řešeních v městské dopravě a
mobilitě. V této souvislosti se ukázalo nesmírně
cenným uspořádat výměnu zkušeností mezi
pracovníky z praxe se zájmem o realizaci nějakého
opatření ve svém městě a dalšími, kteří již podobný
koncept realizovali jinde. Příkladem je výměna
zkušeností mezi francouzským regionem ArtoisGohelle a městy Salcburkem a Mnichovem ohledně
opatření v oblasti dosažitelnosti. Francouzský tým
navštívil obě města a seznámil se s rozsáhlými
zkušenostmi Salcburku se vzděláváním cestujících a
s mnichovskou koncepcí plánování dosažitelnosti pro
městské čtvrti.
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Dalším příkladem je výměna zkušenosti mezi
francouzskými městy Nantes a Lorient s britským
hrabstvím Worcestershire ohledně systémů rychlé
autobusové dopravy. Ve francouzských městech jsou
úspěšně fungující systémy, díky nimž se hrabství
Worcestershire dozvědělo více o konkrétních
problémech, jež při vlastní realizaci bude muset
vyřešit.
Podrobnosti viz:www.niches-transport.org
EVROPSKÝ PROJEKT SUGAR – UDRŽITELNÁ
MĚSTSKÁ NÁKLADNÍ LOGISTIKA DOSAHOVANÁ
MÍSTNÍ REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ POLITIKOU
Projekt SUGAR se zaměřuje na řešení problému
neefektivního a neúčinného řízení distribuce nákladů
ve městech, jež představuje rozhodující součást
celkového dopravního systému města a prvořadý zdroj
emisí
znečišťujících
látek
z vozidel.
K dosažení tohoto cíle projekt podporuje výměnu,
diskuzi a přenos strategických zkušeností, znalostí a
dobré praxe prostřednictvím strategických a
plánovacích setkání mezi zapojenými městy na téma
řízení nákladní dopravy ve městech.
Podrobnosti viz:www.sugarlogistics.eu

Aktivita 6.3: Uvážit nákladovou
efektivitu opatření
ODŮVODNĚNÍ
Výběr opatření se musí řídit nejen jejich účinností, ale
též nákladovou efektivností. Zvláště v dobách
napjatých rozpočtů na městskou dopravu a mobilitu je
naprosto nezbytné za vynaložené prostředky dostat co
největší účinek. K tomu je zapotřebí alespoň
jednoduché
posouzení
jednotlivých
variant
s přihlédnutím k jejich nákladnosti a přínosnosti.
Pomůže to též realisticky pohlédnout na to, jaká
opatření lze realizovat, a vyvarovat se „vzdušným
zámkům“, tj. vybrat jen ta opatření, která se zdají
finančně proveditelná.

CÍLE
• Zajistit efektivní využití dostupných prostředků.
• Vyvarovat se výběru finančně nerealistických opatření.
• Posílit důvěryhodnost realizace opatření.
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ÚKOLY
• Vybrat pouze ta opatření a balíčky opatření, jež jsou
finančně dostupná a efektivní.
• Posoudit navrhovaná opatření s přihlédnutím
k jejich realistické a včasné realizaci s dostupnými
prostředky. Výběr metodiky závisí na vlastních
zkušenostech a dostupných prostředcích a může
zahrnovat jak kvalitativní, tak kvantitativní přístupy.
Kompletní analýza nákladů a přínosů může být pro
některá města příliš nákladná. V takovém případě
se zaměřte na nejdůležitější opatření, použijte
jednodušší postupy anebo proveďte odhad.
• Zajistit zohlednění všech nákladů a přínosů – nejen
těch, které se snadno měří nebo hodnotí.
• Zajistit zohlednění osobních i nákladních
přepravních proudů.
• Zajistit zohlednění dopadů na emise skleníkových
plynů a kvalitu ovzduší.
• Zajistit rovnoprávné zohlednění a porovnání všech
druhů dopravy při posuzování nákladů a přínosů.
• Přihlédnout k nákladům na údržbu.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Po prvotním určení možných opatření – souběžně
s Aktivitami 6.1 Určení nejefektivnějších opatření a 6.2
Poučení ze zkušeností ostatních.

KONTROLNÍ SEZNAM
Vhodná opatření (a balíčky opatření) jsou
posouzena s přihlédnutím k nákladům a
přínosům a k nákladové efektivitě.
Výsledky jsou shrnuty k projednání konečného
výběru opatření.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
METODIKA DOPRAVNÍ ANALÝZY – WebTAG
Tato britská metodika obsahuje rady nebo odkazy na
rady se:
• stanovováním obecných cílů a zjišťováním problémů,
• tvorbou možných řešení, a tvorbou dopravního
• modelu pro vyhodnocení variantních řešení.
Oddíl 2.5 nástroje WebTAG představuje zvlášť užitečný
úvod k procesu vyhodnocení.
Podrobnosti viz:www.dft.gov.uk/webtag
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PŘÍKLAD
VELKÝ Nottingham, ANGLIE: MÍSTNÍ DOPRAVNÍ
PLÁN 2 – ROZSÁHLÉ POSOUZENÍ PROJEKTŮ
LTP2 (britské označení Plánu udržitelné městské
mobility) pro oblast Velkého Nottinghamu obsahuje
oddíl, jenž posuzuje soulad jeho hlavních navržených
projektů s obecnými cíli, čímž prokazuje, že všechny
významně přispívají k naplňování většiny obecných cílů
LTP.
Vysvětluje též, jak se jednotlivé projekty plánují a
integrují s ostatními za účelem maximalizace přínosů
a tím i nákladové efektivnosti. Nakonec určuje i
levnější varianty hlavních projektů, čímž ukazuje, čeho
by bylo možno dosáhnout s menším objemem
finančních prostředků. To vše lze nalézt na webu
www.nottinghamshire.gov.uk/chapter12implementationprogramme.pdf, str. 334-336.
¨Zdroj: Tom Rye, Lund University

Aktivita 6.4: Využití synergií a
tvorba integrovaných balíčků
opatření
ODŮVODNĚNÍ
Ze zkušeností plyne, že jednotlivá samostatná
opatření mohou mít pouze omezený dopad, zatímco
balíčky opatření mohou využít synergií a navzájem se
posilovat. Je proto nezbytné z analýzy variant vyvodit
závěry v podobě smysluplných kombinovaných balíčků
opatření. Balíčky, které nakonec vyberete, by navíc též
měly
usilovat
o
integraci
druhů
dopravy
(intermodalitu) s územním plánováním a dalšími
sektorovými plány (např. opatření pro zlepšování
životní prostředí, ochranu zdraví či podporu
ekonomiky).

• Seskupit opatření do balíčků opatření a tím vytěžit
jejich synergii a zvýšit jejich efektivnost (viz typologii
z projektu CiViTAS-CATALIST v > Aktivitě 6.3).
• Zajistit zohlednění intermodality. Ta zahrnuje
napojení na dálkové dopravní sítě, například síť TENT. (Podrobná doporučení k „napojení posledního
kilometru po městě“ viz projekt intermodality
v osobní
dopravě
LINK:
www.transportresearch.info/web/projects/project_details.cfm?
id=11355).
• Ujistit se, zda lze navrhovaná opatření v oblasti
dopravy a mobility integrovat s územním
plánováním.
• Pokud možno opatření integrovat s dalšími
sektorovými plány (např. opatření pro zlepšování
životní prostředí, ochranu zdraví či podporu
ekonomiky).
• Vypracovat návrh konečného výběru opatření a
projednat jej s klíčovými zainteresovanými stranami.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Souběžně s > Aktivitou 6.1 Určení nejefektivnějších
opatření, > 6.2 Poučení ze zkušeností ostatních a >
6.3 Uvážit nákladovou efektivnost opatření.
• Před 7. krokem. Dohodnout se na jasném rozdělení
odpovědností a alokovat finance.

KONTROLNÍ SEZNAM

CÍLE
•
•
•
•

Vybrat nejlepší možnosti v podobě balíčků opatření.
Zajistit využití synergií mezi opatřeními.
Zajistit integraci druhů dopravy (intermodalitu).
Usilovat o integraci s územním plánováním a dalšími
sektorovými plány.

Určeny efektivní balíčky opatření a možné
synergie.
Provedena
kontrola
balíčků
opatření
s přihlédnutím k integraci s územním
plánováním a dalšími sektorovými plány.
Vybrán soubor balíčků opatření jako vstup do
diskuze o konečném výběru a přípravy akčního a
rozpočtového plánu (> Aktivita 7.2).

ÚKOLY
• Určit opatření, jejichž realizace napomůže naplnění
více než jednoho obecného cíle.
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PŘÍKLADY
Lonn, ANGLIE: ZPOPLATNNÍ KONGESCE –
NUTNOST INTEGROVANÉHO POSTUPU
Program zpoplatnění kongesce – jaký má zaveden
například Londýn – je příkladem nutnosti
integrovaného přístupu. Toto velmi významné opatření
na omezení silniční dopravy prostřednictvím
zpoplatnění uživatelů přímo mění složení a objem
dopravního proudu, a tím ovlivňuje emise
znečišťujících látek a hlučnost. Kdyby se však
realizovalo jako samostatné opatření, předpokládaná
velikost jeho dopadu by byla celkem malá. V kombinaci
s urbanismem, zkvalitněním a propagací veřejné
dopravy, managementem parkování, nízkoemisními
zónami a výjimkami pro „čistá“ vozidla se však
všechna tato opatření zpravidla vzájemně posilují,
katalyzují a doplňují ve svém účinku na snižování emisí
znečišťujících látek, CO2 i hluku. Zároveň je třeba
kompenzačními opatřeními řešit negativní dopady,
jako například kongesci v přilehlých oblastech nebo
otázku stejné dosažitelnosti a mobility pro všechny.
Významnou roli zde hraje přesné vymezení hranic
zpoplatněné zóny.
Podrobnosti viz: www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/
default.aspx and www.cclondon.com

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer

Zdroj: PILOT Manual 2007 – úplné znění,
www.pilot-transport.org/index.php?id=48

KaoV, P OLSKO:
TVORA ALÍKŮ OPATŘENÍ VRÁMCI CiViTAS
Rada města v roce 2005 schválila Plán dopravy. Jeho
hlavním cílem je efektivní, bezpečná, hospodárná a
ekologicky příznivá doprava osob i nákladů. Tato
strategie si žádala realizaci celé palety komplexních a
vzájemně koordinovaných opatření a aktivit. V rámci
projektu CiViTAS CARAVEL (2005-2009) bylo
realizováno celkem 18 vzájemně se doplňujících
opatření, jejichž výsledkem je vyšší kvalita dopravního
systému města Krakova.

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer

Podrobnosti viz Přílohu C.
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7. KROK: DOHODA O JEDNOZNAČNÝCH
ODPOVĚDNOSTECH A ALOKACE ROZPOČTU
ÚKOLY

S výběrem (balíčků) opatření úzce souvisí stanovení
jednoznačných odpovědností a vypracování akčního a
rozpočtového plánu. Jedná se o klíčovou součást
Plánu udržitelné městské mobility a je pro ni nezbytné
oficiální
schválení
od
všech
klíčových
zainteresovaných stran. V této fázi je v podstatě nutno
nalézt odpovědi na otázky kdo a za kolik?

• Projednat navrhovaná opatřen se zainteresovanými
stranami, jež by případně mohly hrát roli při jejich
návrhu a realizaci.
• Určit možné aktéry k vedení realizace jednotlivých
opatření
a
zdrojů
financování
na
ně.
• Prověřit realističnost plánu: soudržnost mezi
plánovanými činnostmi, konkrétními činnostmi,
k nimž směřují, a přidělenými rozpočty.
• Zajistit kvalitní koordinaci mezi jednotlivými zdroji
financování.
setkání
s dotčenými
stranami
• Uspořádat
k projednání a odsouhlasení odpovědností, zdrojů a
prostředků.
PODROBNOSTI K ÚKOLŮM

Aktivita 7.1: Rozdělení odpovědností
a prostředků
ODŮVODNĚNÍ
Jakmile je vybrán konečný soubor opatření, je čas
rozdělit odpovědnosti a prostředky. Jasná představa o
tom, kdo zodpovídá za jakou činnost a odkud se na ni
berou finance, je úhelným kamenem každého Plánu
udržitelné městské mobility. K tomu je nezbytná úzká
koordinace a jednání mezi všemi aktéry, kteří při
tvorbě a realizaci opatření či balíčků opatření hrají
roli.

CÍLE
• Určit zdroje, prostředky a odpovědnosti potřebné
k realizaci vybraných (balíčků) opatření.
• Zajistit jasné stanovení priorit a realizovatelnost
všech opatření.

Možné zdroje financování
• Místní daně: zvláštní místní daň z dopravy na
veřejnou dopravu, hrazená veřejnými či soukromými
podniky a developery;
• Financování z výnosů: jízdné, parkovné, zpoplatnění
vjezdu do centra města, zpoplatnění kongesce,
reklama;
• Soukromí provozovatelé, developeři, průmysl;
znalosti a dovednosti – malé a střední firmy;
• Fundraisingová činnost se zapojením vhodných
sponzorů (pozor ale na slučitelnost s marketingovou
strategií);
• Místní rozpočty: z jednotlivých obcí a oblastí politiky;
• Státní dotace (případně krajské zdroje);
• Dotace z EU.
Zdroj: Pilot Manual – plné upravené znění,
www.pilot-transport.org/index.php?id=48

• Zajistit efektivní a účinnou alokaci zdrojů (lidských,
vědomostních) a finančních prostředků.
• Zajistit úzkou koordinaci se zainteresovanými
stranami při realizaci.
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AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ

CÍLE

• S příslušnými partnery oficiálně odsouhlasit
odpovědnosti všech aktérů a jejich přispění
• Zapojit do diskuse o konečném výběru opatření občany.
v podobě zdrojů a prostředků.
• Řídit případná rizika spjatá s realizací.
• Zajistit jasné stanovení priorit u opatření.
NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Zajistit jasný časový rámec pro realizaci opatření.
• Probíhá souběžně s tvorbou scénářů (> Aktivita 3.2)
• Zajistit transparentnost při všech plánovaných
a konkrétních cílů (> Aktivita 5.2); ukončena po 6.
činnostech.
kroku Tvorba efektivních balíčků opatření.
• Proces trvá několik měsíců.

ÚKOLY

• Vypracovat podrobný technický a rozpočtový plán
opatření na období 5 let. Na delší období nastínit
obecnější návrh plánů.
• Vypracovat dokument, jenž oficiálně stanoví:
Co kdo dělá, kdy a jaký na to má přidělený
rozpočet;
Jaké jsou očekávané přínosy daného opatření
k dosažení obecných cílů;
Jaké budou zdroje financování (pokud dosud není
jasno, pak možné zdroje);
Jaká jsou rizika a plán na jejich zvládání;
Jaký je časový rozvrh návrhu a realizace opatření.
Zdroj:: PORTAL Project

KONTROLNÍ SEZNAM
Je navržen konečný soubor balíčků opatření.
Jsou stanoveny odpovědnosti a určeny možné
zdroje financování.
Je uzavřeno projednávání s dotčenými
zainteresovanými stranami.

Aktivita 7.2: Příprava akčního a
rozpočtového plánu

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Oficiální závěr po projednání variant v > Aktivitě 7.1
Rozdělení odpovědností a prostředků.

KONTROLNÍ SEZNAM
Je vypracován návrh akčního a rozpočtového

ODŮVODNĚNÍ
Na základě jednání o odpovědnostech a zdrojích
financování s dotčenými aktéry je nezbytné vytvořit a
schválit akční a rozpočtový plán. Ten obsahuje
podrobný přehled všech opatření, stanoví pořadí
důležitosti jejich realizace a časový harmonogram.
Tyto konkrétní údaje představují základ pro hladkou
realizaci jednotlivých opatření. Tvorba akčního a
rozpočtového plánu si žádá obecnou shodu mezi
politiky a zainteresovanými stranami a tento plán tvoří
stěžejní součást konečného Plánu udržitelné městské
mobility.
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• Dosáhnout oficiální shody na rozpočtovém a
akčním plánu mezi politiky a klíčovými
zainteresovanými stranami.
• Zajistit transparentnost zveřejněním odpovědností
a přidělení zdrojů a prostředků.

plánu.
Je uzavřena oficiální dohoda mezi politiky a
klíčovými zainteresovanými stranami.
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PŘÍKLADY
ZÁPADNÍ ANGLIE: LTP2 – PROGRAM
REALIZACE
Čtveřice správních úřadů města Bath, města Bristolu,
regionu Severní Somerset a regionu Jižní
Gloucestershire spojily své síly za účelem naplánování
a realizace vylepšení v dopravě na svém území
v období let 2006-2011 prostřednictvím Společného
místního dopravního plánu (JLTP), jenž vycházel z vize
na příštích 20-30 let. Opatření v celkové hodnotě 126,9
milionu liber (z toho 61,173 milionu na investice a
65,745 milionu na údržbu) obsažená v plánu vycházela
z metodiky finančního plánování stanovené britským
ministerstvem dopravy v prosinci 2005. Soustředily se
na
realizaci
nákladově
efektivních
opatření
prostřednictvím optimálního využívání stávající
infrastruktury.
Podrobnosti a rozpis nákladů viz Přílohu C.

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer
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8. KROK: ZAPRACOVÁNÍ MONITORINU A
VYHODNOCOVÁNÍ DO PLÁNU
CÍLE

Do plánu je nutno zapracovat monitorování a
vyhodnocování (evaluaci) za účelem sledování celého
plánovacího procesu a měření úspěšnosti realizace a
zároveň možnosti poučení se z průběhu plánování,
zjištění, která opatření fungují lépe a která hůře, a ke
sběru argumentů a důkazů pro uplatnění obdobných
opatření v budoucnu ve větším měřítku.

Aktivita 8.1: Zajištění monitoringu a
vyhodnocování
ODŮVODNĚNÍ
Monitorování a evaluace plánovacího procesu i
realizace opatření jsou zásadní pro efektivnost celého
plánu. Mechanismus monitorování a evaluace
pomáhá s rozpoznáním a předvídáním obtíží při
přípravě a realizaci Plánu udržitelné městské mobility
a v případě nutnosti též s „přebalíčkováním“ opatření
za účelem efektivnějšího dosahování konkrétních cílů
s dostupnými finančními prostředky. Poskytuje též
důkaz o efektivnosti plánu a jeho jednotlivých
opatření. Těm, kteří za činnosti odpovídají, to
umožňuje odůvodnit vynaložené finanční prostředky.
Mechanismus vykazování by měl zajistit, aby se
výsledky vyhodnocování vracely zpět do veřejné debaty
a tím všem aktérům umožňovaly zvažovat a provádět
případné úpravy (např. při dosažení konkrétního cíle
nebo když si opatření očividně vzájemně odporují).
Mechanismus monitorování a vyhodnocování by měl
být stanoven v rané fázi plánování a stát se nedílnou
součástí plánu.
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• Zapracovat do plánu náležitý systém monitoringu a
vyhodnocování za účelem snazšího určování
překážek a stimulů při tvorbě a realizaci opatření a
umožnění
včasné
a
účinné
reakce.
• Stanovit způsob posuzování stupně realizace
opatření
a
dosažení
konkrétního
cíle.
• Vytvořit vhodné mechanismy posuzování kvality
plánovacího procesu.
• Učinit ze systému monitoringu a evaluace nedílnou
součást dokumentu SUMP.

ÚKOLY
• Provázat výběr indikátorů pro monitorování a
vyhodnocování se stanovením inteligentních cílů (>
Aktivita 5.2). Zvolit několik snadno měřitelných
indikátorů a vyvarovat se přetížení informacemi.
• Účelem vyhodnocování ex-post je zhodnotit
jednotlivé fáze plánování a realizace opatření pro
udržitelnou městskou mobilitu a celkové výsledky
rozhodovacího procesu. Mělo by zahrnovat
následující
oblasti:
Výstup (provedená činnost): Nově vybudovaná
infrastruktura (např. x km jízdních pruhů pro
cyklisty) nebo nově zavedené služby dopravy a
mobility (např. x nových autobusů) – s pomocí
výstupních
indikátorů.
Výsledek (dopad činnosti): Hlavní zaměření by mělo
být na skutečné a měřitelné zlepšení kvality života a
kvality dopravních služeb (výsledkové indikátory).
Příkladem může být kongesce (zpoždění vozidel)
nebo počet cest na kole. Pokud možno zahrnujeme i
dílčí výsledky – představují milníky na cestě ke
klíčovým konkrétním cílům. Indikátory by měly
měřit výsledek přímo, nebo měřit prokazatelný
vztah
výstupů
k
výsledkům.
• Plánovací proces realizace opatření: Efektivnost
využití prostředků investovaných do opatření; proces
realizace, např. načasování realizace, kvalita
(procesní indikátory).
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• Použít kvalitativní i kvantitativní indikátory.
Počítat se zajištěním vyhodnocení ex-ante (předem
prováděné prověření předpokládané úspěšnosti
projektu či strategie, může pomoci k efektivnějšímu
výběru z variant) a vyhodnocení ex-post procesu
tvorby plánu.
• Provést datový audit (jaká data jsou k dispozici,
která chybí) a případě vypracovat strategii sběru dat
(kvantitativní a kvalitativní indikátory). To souvisí
s datovým auditem v Aktivitě 3.1 (Vypracování
analýzy problémů a příležitostí). Tyto aktivity jsou
spolu provázané a měly by být vzájemně
koordinovány.
• Určit, jak bude monitorování a vyhodnocování
integrováno do Plánu udržitelné městské mobility.
Vytvořit plán činností monitorování a vyhodnocování,
provázaný
s časovým
rozvrhem
projektu.
• Stanovit průběžné postupy měření dílčích výsledků a
vyhodnocování pokroku směrem k naplňování
konkrétních cílů.
• Stanovit
jednoznačné
odpovědnosti
vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců – nebo externích
partnerů – za monitoring a evaluaci. Odpovědnost by
ideálně
měl
mést
nezávislý
orgán.
• Jednoznačně stanovit dostupný rozpočet a činnosti
monitorování a evaluace – zpravidla by měl činit
alespoň 5 % celkového dostupného rozpočtu.
• Naplánovat
alespoň
minimální
zapojení
zainteresovaných stran do monitorování a evalua

AKTIVITY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Začlenit též posouzení nákladů a přínosů procesu
tvorby Plánu udržitelné městské mobility.
• Naplánovat rozsáhlé zapojení zainteresovaných stran
do monitorování a evaluace.
• Do procesu zpětné vazby zahrnout kolegy z jiných
• měst.
Spolu se zainteresovanými stranami z města a
regionu koordinovat sledování regionálních
indikátorů.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• K nutnosti monitorování a vyhodnocování přihlížet
od samého začátku, především při tvorbě
inteligentních cílů a výběru souvisejících indikátorů
(> Aktivita 5.2).
• Provádět zhodnocení ex ante v rámci analýzy
výchozího stavu (> Aktivita 3.1), tvorby scénářů (>
• Aktivita 3.2) a akčního a rozpočtového plánu (>
Aktivita 7.2).
Do dokumentu Plánu udržitelné městské mobility
zahrnout systém monitorování a evaluace a
vyhodnocení ex post (> Aktivita 9.1).

KONTROLNÍ SEZNAM
Jsou vybrány vhodné indikátory (založené na
indikátorech vybraných v Aktivitě 5.2 Tvorba
inteligentních cílů).
Je dosažena shoda na vhodných nástrojích
monitorování a evaluace.
Jsou odsouhlaseny plán činností a
odpovědnosti za sběr a řízení dat.

Zdroj:: Harry Schiffer
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
METODICKÉ NÁSTROJE A ZDROJE INFORMACÍ O
MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Zdroj

Řešená témata

O

DISTILLATE,
Velká Británie (2008)

Metodika tvorby monitorovací strategie a
výběru indikátorů. Viz projekt C –
Indikátory.

www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/
outputs/products.php

MAX (2009),
Metodika plánování,
monitorování a
evaluace projektů
mobility

MaxSumo nabízí možnost efektivního plánování,
monitorování a vyhodnocování projektů mobility a
programů zaměřených na změnu dopravního
chování. Metodika dostupná v anglickém jazyce a
vybraných dalších (v češtině dosud ne).

www.epomm.eu/index.
phtml?ID1=2359&id=2359

GUIDEMAPS (2004)
Příručka, díl 1.:
Koncepty a nástroje

Indikátory k měření, str. 59-61
Metody vyhodnocování (nákladová efektivnost,
analýza nákladů a přínosů, plánování s nejnižšími
náklady, multikriteriální analýza), str. 79

www.osmose-os.org/documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf

GUIDEMAPS (2004)
Příručka, díl 2.:
Informační listy

Indikátory k měření, str. 70 a násl.
Nástroje k sledování pokroku, str. 73
Výsledkové indikátory, str. 76
Vyhodnocení po realizaci, str. 78

www.osmose-os.org/documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf

PROSPECTS (2003), A
Metodická příručka

Ex ante hodnocení a průběžné
vyhodnocování, str. 25 a násl., 33 a násl.
Realizace a monitoring, str. 27 a násl.
Základy CBA, str. 99 a násl.

www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/
projekte/international-projects/
prospects-2000.html

PROSPECTS (2002),
(Hodnotící nástroje,
kapitola 2)

Rozebírá širokou škálu metod a nástrojů
evaluace. Celý dokument.

www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/
projekte/international-projects/
prospects-2000.html

PŘÍKLADY
TOULOUSE, FRANCIE: SYSTÉM MONITOROVÁNÍ A
VYHODNOCOVÁNÍ
Nový dopravní plán toulouské aglomerace zavedl řadu
iniciativ, jež by měly zajistit přesné monitorování
realizace plánu a pravidelné vyhodnocování jeho
výsledků. V rámci „partnerské komise pro
monitorování“ se alespoň jednou ročně scházejí
všechny instituce, sdružení a s mobilitou související
organizace a projednávají dosažený pokrok.
Podrobnosti viz Přílohu C.
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Zdroj:: Saada/ Schneider
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West Yorkshire, ANGLIE: MONITOROVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A INDIKÁTORŮ – MÍSTNÍ DOPRAVNÍ PLÁN
AGLOMERACE West Yorkshire (LTP2) (VÝŇATEK Z TABULKY)

INDIKÁTOR

KONKRÉTNÍ
CÍL

ZDROJ DAT A TECHNIKY SBĚRU

ČASOVÝ ROZVRH

Dosažitelnost

Povinný M1

Aktualizace vznikají každý
Použití modelovací sestavy Accession rok anebo během při
změnách dopravních služeb

Dochvilnost autobusů

Povinný M2

Průzkumy podél silnic a systém RTPI Aktualizace vznikají každý rok

Spokojenost s místní
obslužností autobusy (BVPI 104)

Povinný M3

Informace
dodává
ODPM.
Doplněno
průzkumem
trhu
v metropolitní oblasti

Data vznikají každé 3 roky

PovinnýM4

Vybrán reprezentativní soubor
lokalit po celé aglomeraci
odrážející řadu různých podmínek
pro jízdu na kole. Sledují se lokality
na silnicích i mimo ně. Sběr dat
automaticky i ručně

Data z lokalit se nepřetržitě
sbírají automaticky. Ruční
sčítání se provádí
v neutrálních měsících

Průměrná cestovní
doba na osobo-míli na
hlavních trasách

Povinný M5

Vybráno 14 tras po celé aglomeraci.
Na každé trase se sleduje
obsazenost, objem a cestovní doba

Změna špičkových
přepravních proudů
do center měst

Povinný M6

Automatické sčítání dopravy na pěti
kordonech okolo center měst

Podíl druhů dopravy
při cestách do školy

Povinný M7

Výběr metodiky sběru odložen na
rok 2007

Místní L1

Průzkumy trhu

Posuzování jednotlivých
projektů

Místní L2

Průzkumy dělby přepravní práce na cestách
do center pěti nejvýznamnějších měst
v aglomeraci

Každoroční sčítání se provádí
v neutrálních měsících

Průzkumy dělby přepravní práce na cestách do
center pěti nejvýznamnějších měst v aglomeraci

Každoroční sčítání se provádí
v neutrálních měsících

Roční index cest na
kole

Spokojenost s vybaveností pro
veřejnou dopravu financovanou
v rámci LTP

Počet cest na kole do
center měst v ranní
špičce
Dělba přepravní práce na cestách
do center měst v ranní špičce

Místní L3

Každoroční sčítání se
provádí v neutrálních
měsících
Každoroční sčítání se provádí
v neutrálních měsících

Počet cestujících
vlakem ve špičce

Místní L4

Průzkumy ve špičkách na
železniční stanici Leeds

Každoroční sčítání se provádí
v neutrálních měsících

Počet cestujících na tzv.
„kvalitních autobusových
koridorech“

Místní L5

Data z elektronických automatů
na jízdenky na vybraných trasách

Posuzování jednotlivých
projektů

Místní L6

Data ze STATS 19

Počet chodců usmrcených
nebo těžce zraněných při
silničních nehodách
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9 KROK: SCHVÁLENÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ
MĚSTSKÉ MOBILITY
ÚKOLY
• Projít celý plán a prověřit jeho kvalitu a potenciál
efektivních výsledků.
• Ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými
stranami provést poslední úpravy.

AKTIVITY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• Do kontroly kvality dokumentu SUMP zapojit externí
posuzovatele se zkušenostmi s plánováním
udržitelné městské mobility.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Kontrola jakosti, jakmile je k dispozici
propracovaná verze plánovacího dokumentu.
Plán udržitelné městské mobility shrnuje výsledky
všech předcházejících aktivit. Dokument, jehož součástí
je akční a rozpočtový plán, je nutno po poslední
kontrole jakosti oficiálně schválen politickými zástupci.
Důležité je též zajistit všeobecné přijetí plánu
zainteresovanými stranami a občany.

Aktivita 9.1: Kontrola jakosti plánu

KONTROLNÍ SEZNAM
Sestavena finální verze Plánu udržitelné
městské mobility.
Dokončeno přezkoumání interní i externí
(zainteresovanými stranami).
Provedeny poslední úpravy.

PŘÍKLAD
Lille, FRANCIE: STRUKTURA PLÁNU

CÍLE
Projektový tým má nyní za úkol sestavit konečnou
verzi dokumentu Plánu. Přezkoumáním poslední
verze dokumentu jednak interně a nejdůležitějšími
externími zainteresovanými stranami se zajistí řádné
zohlednění všech dosavadních dohod a ujednání.

ÚKOLY
• Zajistit vysokou kvalitu dokumentu SUMP.
• Zajistit náležité zohlednění názorů klíčových
zainteresovaných stran v dokumentu.

Plán městské přepravy (PDU) lillské aglomerace
obsahuje celkem 170 akcí definovaných a
uspořádaných v sedmi osách:
1. „Intenzivní město“ a mobilita
2. Síť veřejné dopravy
3. Sdílení uličního prostoru, alternativní druhy dopravy
4. Nákladní doprava
5. Životní prostředí, zdraví a bezpečí občanů
6. Realizace, monitoring a evaluace
7. Tento akční program je doplněn o předběžný odhad
nákladů.
Podrobnosti viz Příloha C.
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Aktivita 9.2: Schválení plánu
ODŮVODNĚNÍ
Je nezbytné, aby volení političtí zástupci odpovědných
orgánů, jež plán vytvořily, Plán udržitelné městské
mobility oficiálně prohlásili za platný a závazný. Jedná
se o klíčový krok, jenž zajistí zodpovědnost za plán a
dojednaný rámec pro realizaci opatření.

CÍLE
• Zajistit legitimitu plánu a zodpovědnost za něj.
• Podporovat všeobecné přijetí plánu.
• Zajistit dojednaný rámec pro realizaci opatření.

• Akční a rozpočtový plán Plánu udržitelné městské
mobility je nutno posoudit s přihlédnutím
k dopadům strategií a opatření, k procesním
požadavkům a dosahovanému pokroku a k dosažení
souladu se Směrnicí ES o strategickém posuzování
vlivů na životní prostředí (SEA). K zaručení
důvěryhodného posouzení by za posuzování plánu
měla
odpovídat
nezávislá
organizace.
Závisí-li
poskytnutí
státních
finančních
prostředků
•
na splnění celostátních kvalitativních kritérií, je též
nutné, aby akční a rozpočtový plán Plánu udržitelné
městské mobility schválila vyšší úroveň státní
správy (v návaznosti na výsledky posouzení).
Zdroj: Pilot Manual 2007, www.pilot-transport.org/index.php?id=48

ÚKOLY
• Zajistit oficiální schválení SUMP ze strany volených
zástupců veřejných orgánů zodpovědných za
plánování (např. rady města, rady kraje).

KONTROLNÍ SEZNAM
Plán udržitelné městské mobility je schválen
volenými
zástupci
veřejných
orgánů
odpovědných za plánování.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Po dokončení plánovacího dokumentu a před
zahájením realizace opatření.
• Schvalovací proces může trvat několik měsíců (viz
následující příklad).
PODROBNOSTI K KOLŮM
RŮZNÉ RÁMCOVÍ PODMÍNKY PRO SCHVÁLENÍ
PLÁNU Přesná podoba schválení závisí na národním
regulačním rámci a administrativní struktuře. Obecně
je nutno dosáhnout následujících výsledků:
• Úřady zodpovědné za vypracování akčního a
rozpočtového plánu by jej měly i schválit, čímž se
zajistí soulad s národními předpisy týkajícími se
schvalování plánů a případnými minimálními
požadavky na plánování udržitelné městské
mobility. Mělo by se počítat s možností, že některá
ze zapojených stran by mohla právně napadnout
plán, jenž tato pravidla nesplňuje.

PŘÍKLAD
ZÁPADNÍ ANGLIE: ČASOVÝ ROZVRH PRO SCHVÁLENÍ
SPOLEČNÉHO MÍSTNÍHO DOPRAVNÍHO PLÁNU
Čtveřice úřadů (města Bath a okolí, města Bristolu,
regionů Severní Somerset a Jižní Gloucestershire)
partnersky spolupracovaly při plánování a realizaci
zlepšení v dopravě v oblasti Západní Anglie. K tomu
bylo zapotřebí schválení Společného místního
dopravního plánu různými komisemi a radami.
•
•
•
•
•
•

Společná výkonná komise pro dopravu – 10/12/10
Rada regionu Jižní Gloucestershire – 15/12/10
Rada regionu Severní Somerset – 18/01/11
Rada města Bristolu – 18/01/10
Rada města Bath a okolí – 20/01/11
Publikace finální verze Společného místního dopravního
plánu – 31/03/11

Zdroj: www.travelplus.org.uk
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Aktivita 9.3: Vytvoření vlastnictví
plánu
ODŮVODNĚNÍ
Oficiální schválení plánu je důležitý krok. Před
schválením, souběžně s ním a v návaznosti na něj je
nutné informovat a zapojovat zainteresované stran a
občany k zajištění všeobecného přijetí a vlastnictví
Plánu udržitelné městské mobility. Měli by cítit, že jde
o „jejich“ plán, jehož smyslem je zlepšování mobility a
kvality života pro všechny, a ne jen další z řady
dokumentů schválených na politické úrovni.

CÍLE
• Zajistit vysoký stupeň přijetí a pocit vlastnictví mezi
zainteresovanými stranami a občany.

ÚKOLY
• Transparentně a profesionálně sdělovat výsledky
plánovacího procesu.
• Vysvětlit, co může městský úřad reálně udělat a co
nikoli (řízení očekávání).
• Udělat ze schválení plánu téma v místních médiích
a tento milník s občany oslavit.

PŘÍKLAD
ZÁPADNÍ ANGLIE: SPOLEČNÉ DOPRAVNÍ RUM,
SPOLEČNÝ MÍSTNÍ DOPRAVNÍ PLÁN Č
3
Šestý ročník Společného dopravního fóra byl navržen
jako uvedení a představení pracovní verze Společného
místního dopravního plánu a zahájení širšího zapojení
zainteresovaných stran. Zúčastnilo se jej přes 100
zástupců z regionu, mimo jiné místních firem,
zdravotních institucí, občanských sdružení a obyvatel,
kteří si přáli dozvědět se více o činnosti Partnerství
pro západní Anglii a možnostech ovlivnění
nadcházejícího Společného místního dopravního
plánu.
Účastníci při příchodu dostali výtisk pracovní verze
stručného shrnutí JLTP3 a výtisk dotazníku, jenž měl
povzbudit zpětnou vazbu po skončení fóra. K dispozici
byly také větší počty výtisků dotazníku, které si
účastníci mohli vzít s sebou a šířit mezi svými
blízkými. Součástí akce byl workshop na témata
snižování emisí uhlíku, aktivního cestování a
udržitelné ekonomické prosperity.

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE
• Před oficiálním schválením plánu, souběžně s ním
a v návaznosti na něj.

KONTROLNÍ SEZNAM
Jsou naplánovány a provedeny aktivity v oblasti
styku s veřejností a zapojování veřejnosti.

Zdroj: West of England
Partnership

Proběhla oslava schválení Plánu udržitelné
městské mobility s občany a zainteresovanými
stranami.

Podrobnosti viz: www.travelplus.org.uk/our-vision/
joint-local-transport-plan-3/6th-joint-transport-forum.
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10. KROK: ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ŘÍZENÍ A
KOMUNIKACE (PŘI REALIZACI PLÁNU)

Po schválení plánu začíná fáze realizace. Jelikož Plán
udržitelné městské mobility je strategický dokument,
zavádí náležitý rámec pro tyto aktivity, avšak
nekonkretizuje dopodrobna, jak se budou jednotlivá
opatření realizovat. Je nutno zdůraznit, že i proces
realizace se musí řídit strukturovaným postupem, při
němž se upřesňují konkrétní cíle a plánuje, upřesňuje,
řídí, sděluje a monitoruje realizace opatření. Tyto
cykly řízení jsou mnohem kratší než plánovací cyklus
SUMP a musí být dostatečně flexibilní, aby se
dokázaly přizpůsobovat novým okolnostem. Je nutno
je institucionalizovat v organizaci, která zodpovídá za
realizaci daného opatření.

Aktivita 10.1: Řízení realizace
plánu

Zdroj:: City of Gent

Zdroj:: City of Gent

CÍLE
• Formálně ustavit role aktérů zapojených do realizace
opatření.
Zajistit náležitou koordinaci mezi všemi zapojenými
•
stranami.
• Umožnit efektivní a účinný proces realizace.
• Řešit potenciální rizika a synergie.
• Zajistit transparentnost realizace.

ÚKOLY
• Se všemi zainteresovanými stranami zapojenými do
realizace opatření se domluvit na řídicích
postupech a odpovědnostech (pracovním plánu).
• Posoudit rizika a připravit se na případné
komplikace.
• Vymáhat dodržování pracovního plánu a domluvit
se na formátu podávaných zpráv.

ODŮVODNĚNÍ
Kvalitní Plán udržitelné městské mobility nevede
automaticky k dobrým výsledkům. Je naprosto
zásadní dosahovat cílů plánu efektivně a uplatňovat
vhodné řízení za účelem dohledu nad realizací a
zvládání rizik. K tomu jsou zapotřebí dohody se všemi
aktéry zapojenými do realizace opatření. Realizace
probíhá v mnohem kratších cyklech než plán tvorby
Plánu udržitelné městské mobility. Zpravidla zahrnuje
zpřesňování konkrétních cílů a též plánování,
upřesňování, řízení, informování a monitoring
realizace opatření.

PODROBNOSTI K ÚKOLŮM
PROJEKT GUIDEMAPS:
PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Řízení projektů se zabývá celkovým plánováním a
koordinací projektů od počátku až do konce. Zajišťuje
splnění požadavků tvůrce rozhodnutí nebo zadavatele
včasnou a úplnou realizací v mezích rozpočtu a
v souladu s požadovaným standardem jakosti. Řízení
projektů zahrnuje celý rozhodovací proces v oblasti
dopravy a zpravidla člení plán projektu podle
šestistupňového projektového procesu:
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1. Definice projektu

4. Oficiální rozhodnutí

Tato fáze obnáší podrobné definování projektu, buď na
základě obecných cílů a programu uvedených ve
strategii (nebo Plánu udržitelné městské mobility >
Aktivity 5.1, 7.2), nebo pomocí přímého určování
problémů či témat k řešení. Zahrnuje konkretizaci
požadavků a určení omezujících faktorů a též výběr
indikátorů úspěšnosti (> Aktivity 5.2, 8.1).

Rozhodnutí učiní odpovědná instituce (u menších
projektů delegovaný orgán) s přihlédnutím ke
zjištěním z fáze posuzování variant. Jeho součástí je
shoda na upřednostňované variantě, ujednání o
časové rozvrhu realizace projektu a o jeho
realizátorech, a alokace prostředků (> souvisí
s Aktivitami 7.1, 7.2).
5. Realizace

2. Tvorba variant
K dosažení efektivnosti a účinnosti projektu, jež zajistí
maximální podporu zainteresovaných stran, je nutno
připravit několik různých variant (např. různých rysů či
tras). Tvořivosti pracovníků a zapojení zainteresovaných
stran do procesu tvorby variant může napomoci řada
nástrojů.
3. Posouzení variant
Obnáší zhodnocení variant s ohledem na jejich
potenciální dopady a nákladovou efektivnost. Tento
proces obvykle posuzuje řadu vlastností, mimo jiné
dopady na místní ekonomiku, životní prostředí a
společnost. jeho součástí je technická analýza každé
z variant a posouzení pravděpodobného přijetí ze
strany veřejnosti.

Sem patří veškeré přípravné a terénní činnosti, jejichž
smyslem je dovést projekt do fáze provozu. U
infrastrukturních projektů je nutno dojednat konečné
podrobnosti týkající se etapizace výstavby a získat
povolení k výstavbě. Tato fáze může zahrnovat též
další úkoly, například nábor provozních pracovníků,
propagaci projektu nebo informační kampaň (>
Aktivita 10.2).
6. Monitorování a evaluace (> viz Aktivitu 10.3)
Provádí se sběr a analýza dat o úspěšnosti projektu za
účelem určení, zda bylo dosaženo obecných cílů. To
může vést k vylepšení dalších projektů v budoucnu a
pomoci se zhodnocením strategie, jejíž součástí dané
opatření je.

Zdroj:: Portal
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OBECNÁ FÁZE PŘI PROVÁDĚNÍ PROJEKTU
(A) URČENÍ ROZSAHU:
i) Určit stručný obsah a obecné cíle projektu
(ii) Určit případné překážky dané okolnostmi
(iii) Určit konkrétní strategie, jež je nutno vypracovat
(iv) Stanovit fáze projektu
(v) Zjistit nejdůležitější požadované zdroje a prostředky
(vi) Stanovit hlavní požadované dovednosti

(B) USTAVENÍ HLAVNÍHO TÝMU:
(i) Určení vhodných jedinců a ustavení projektového týmu
(ii) Dohodnout se na organizační struktuře a postupech
(iii) Zajistit prostředky pro projektový tým

(C) PODROBNÁ PŘÍPRAVA:
(i) Vypracovat konkrétní plány/strategie
(ii) Odhadnout konkrétní potřebu zdrojů a prostředků
(iii) Určit potenciální rizika a překážky

(D) REALIZACE PROJEKTU:
(i) Řídit proces
(ii) Monitorovat vstupy, proces a výsledky
(iii) Překonávat překážky
(iv) Provádět vyhodnocování projektu
Zdroj: Guidemaps Handbook, Volume 1: Concepts and tools, str. 15 a 22.
www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf

NÁVOD K TVORBĚ A REALIZACI PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

79

K R O K Y A AK T I V I T Y – 4. FÁ Z E :
R E A L I Z A C E PL Á N U

AKTIVITY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Případová studie Eltis s podrobnějšími informacemi o
• Provázat řízení realizace opatření s širšími
systémy řízení v rámci veřejné správy.

programu Srdce Budapešti:http://www.Eltis.org/index.
php?id=13&study_id=2961
Zdroj: Gábor Heves, Regionální environmentální centrum pro
střední a východní Evropu

• V průběhu celé fáze realizace.

Aktivita 10.2: Informování a zapojení
občanů

KONTROLNÍ SEZNAM

ODŮVODNĚNÍ
ĚNÍ

NAČASOVÁNÍ A KOORDINACE

Je odsouhlasen pracovní plán řídicích postupů
a odpovědností jednotlivých aktérů.
Je vytvořen plán zvládání rizik.
Jsou dohodnuty formáty podávání zpráv.

PŘÍKLAD
BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO: KOORDINACE
MEZI ZAPOJENÝMI STRANAMI
Program Srdce Budapešti vznikl v roce 2007 za
účelem revitalizace centra města pomocí rozsáhlého
zklidňování dopravy. Iniciovaly a řídily jej tyto klíčové
zainteresované strany: Město Budapešť (nejvyšší
vlastník projektu), obecně prospěšná společnost
Srdce Budapešti (koordinátor realizace projektu),
soukromá poradenská agentura, jež vypracovala plán,
a sdružení „Za čistší centrum města“ (nezisková
organizace, která projektu poskytovala vstupy od
občanů). Kromě těchto hlavních zainteresovaných
stran též důležitost tohoto programu přitáhla další
zainteresované strany od médií přes místní firmy až
po různé správní úřady odpovědné za plánování a
schvalování.
Vzhledem k celkové složitosti plánu byla k řízení a
koordinaci vlastní realizace vytvořena shora uvedená
obecně
prospěšná
společnost,
jež
úzce
spolupracovala s úřadem dotčené městské části. Tato
společnost zodpovídá za zajištění transparentnosti
realizace (např. prostřednictvím svých internetových
stránek a pravidelného bezplatného zpravodaje),
zatímco v průběhu plánovacího procesu byli
nejdůležitějšími aktéry místní politici a soukromá
poradenská firma, která samotný plán vypracovala.
Během fáze realizace se však ukázalo jako nesmírně
důležité mít samostatnou a účelově fungující
organizaci na řízení realizace jednotlivých opatření.
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Informování a zapojování občanů je nezbytné nejen při
tvorbě Plánu udržitelné městské mobility, ale také
když je přímo ovlivňuje realizace konkrétních opatření.
V průběhu realizace je též nutné o postupu prací
informovat širší veřejnost.

CÍLE
• Zajistit přijetí opatření.
• Informovat o možnostech a omezeních, které
realizace opatření přináší.
• Prohlubovat pocit vlastnictví opatření.

ÚKOLY
• Před zahájením realizace promluvit s občany či
zainteresovanými stranami přímo (pozitivně i
negativně) dotčenými plánovaným opatřením, a na
jejich případné znepokojení reagovat. Pamatovat však
na to, že ti, kdo jsou ovlivněni negativně, se přirozeně
ozývají více než ti, pro něž je opatření přínosné.
• Zmirňovat negativní vedlejší dopady realizace
opatření (např. podpora firmám dotčeným
dlouhotrvající výstavbou nové tramvajové trati).
• Informovat širší veřejnost o postupu při realizaci
opatření.
• Zdůrazňovat milníky dosažené při realizaci opatření a
dosažené výsledky slavit s občany (např. pouliční
slavností po přeměně na pěší zónu).

NAČASOVÁNÍ
• Po celou dobu fáze realizace.
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KONTROLNÍ SEZNAM
Občané a zainteresované strany přímo dotčení
realizací opatření jsou zapojeni.
Jsou vypracována řešení pro zmírňování
negativních dopadů při realizaci.
Široká veřejnost je informována o postupu
realizace opatření.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Projekt
CiViTAS-VANGUARD,
2011:
Involving
Stakeholders: Toolkit on Organising Successful
Stakeholder Consultations, CiViTAS Handbooks
(Zapojování zainteresovaných stran: Soubor nástrojů
k pořádání úspěšných jednání se zainteresovanými
stranami). Viz: http://www. eltis.org/docs/tools/
Civitas_stakeholder_consultation_ brochure.pdf
Projekt
CiViTAS-VANGUARD,
2011:
Involving
Stakeholders: Toolkit on Organising Successful
Stakeholder Consultations, CiViTAS Handbooks
(Zapojování zainteresovaných stran: Soubor nástrojů
k pořádání úspěšných jednání se zainteresovanými
stranami).
Viz:
http://civitas.eu/docs/file/
citizen_engagement_in_the_field_of_mobil-ity.pdf

Gent , BelgiE: AKTIVNÍ INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
O REKONSTRUKCI ŽELEZNIČNÍ STANICE
Město Gent v roce 2007 spolu s pěti partnery zahájilo
rozsáhlý projekt rekonstrukce hlavního vlakového
nádraží Gent Sint-Pieters a jeho okolí pro potřeby 21.
století. Oblast by se do roku 2020 měla proměnit na
snadno dosažitelné a pohodlné území k bydlení a
práci s kvalitním intermodálním spojením. Tento
projekt má obrovský dopad, a to nejen na sousední
čtvrti, ale na celé město a jeho obyvatele. Město
zřídilo informační místo, jež organizuje rozsáhlou
komunikaci s občany a jejich zapojování do fáze
plánování i realizace.
Podrobnosti viz Přílohu C.

ZÁHŘEB CHORVATSKO: ZAPOJENÍ
ZAINTERESOVANÝCH STRAN A OBČANŮ DO NÁVRHU
NOVÉ PŘESTUPNÍ STANICE
Město Záhřeb díky svému zapojení do projektu
CiViTAS-ELAN připravilo koncepční návrh nového
intermodálního terminálu osobní dopravy Sáva-sever.
Vzhledem k tomu, že zahrnuje pět různých druhů
dopravy a předpokládá se u něho velký dopad na
výstavbu, se město rozhodlo zapojit do dopravní a
konstrukční studie různé místní zainteresované
strany. Město prostřednictvím různých mediálních
kanálů i jednání a prezentací zapojilo zainteresované
strany a občany do diskuze o této nové přestupní
stanici.
Podrobnosti viz Přílohu C.

Zdroj:: City Office for Strategic Planning, Zagreb

Aktivita 10.3: Kontrola pokroku
v dosahování obecných cílů
ODŮVODNĚNÍ
Obecnější systém monitorování a evaluace byl stanoven
již před schválením plánu (> Aktivita 8.1). Při realizaci
opatření je čas zvolené monitorovací a hodnotící
nástroje pravidelně uplatňovat a kontrolovat, jak
velkého pokroku směrem k naplnění obecných cílů již
bylo dosaženo. Výsledky vyhodnocení budou zapotřebí
k případnému „přebalíčkování“ opatření za účelem
efektivnějšího dosažení cílů s dostupnými prostředky (>
Aktivita 11.1 Pravidelná aktualizace současného plánu).
Výkaznictví by mělo zajistit předávání skutečně
změřených výsledků realizace plánů zpět do veřejné
debaty, jež všem zainteresovaným stranám umožní
zvážit a provést případné úpravy (např. při dosažení
cílové hodnoty, protichůdnosti opatření atd.).
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CÍLE

• Sledovat pokrok v dosahování obecných cílů.
• Rozpoznat problémy, překážky a další výzvy pro
včasnou realizaci.
• Pravidelně informovat zainteresované strany a občany o
postupu realizace opatření.

provést
monitoring
a
evaluaci
• Nechat
transparentně, nejlépe nezávislou agenturou,
k zajištění neutrality a s využitím stejného souboru
indikátorů, který byl uplatněn ve všech
předcházejících krocích. Pokud se to zdá
nerealistické (např. kvůli omezeným prostředkům),
představuje právoplatnou náhradu sebehodnocení a
monitorování ze strany správních úřadů.

NAČASOVÁNÍ
• Po schválení akčního a rozpočtového plánu (fáze
realizace).

KONTROLNÍ SEZNAM
Realizace opatření se neustále monitoruje.
Zdroj:: www.active-access.eu

ÚKOLY
• Pravidelně monitorovat postup realizace a její
dopady ve formě výstupů a výsledků (> Aktivita 8.1).
• Sledovat „tvrdé“ závěry dokumentující postup
směrem k měřitelným cílům a indikátorům (např.
snížení emisí pevných částic), jež dokazují, zda
opatření plní zamýšlený účel.
• Sledovat „měkké“ závěry popisující zkušenosti
s realizací, plnění nadřazených obecných cílů,
úroveň informovanosti apod., jež jsou neocenitelné
při případném opakování či úpravě opatření na
jiném místě v budoucnu.
• Pravidelně (každých 1-5 podle druhu opatření)
vyhodnocovat dopady opatření či balíčků opatření.

Dopady se v pravidelných intervalech vyhodnocují.
Vypracována a zveřejněna hodnotící zpráva.
DALŠÍ INFORMACE O monitoringU A evaluaCI
Viz Aktivitu 8.1 Zajištění monitoringu a vyhodnocování

PŘÍKLY
CÁCHY, NĚMECKO: MONITOROVÁNÍ REALIZACE
PROSTŘEDNICTVÍM PRAVIDELNÝCH JEDNÁNÍ O
AKTUÁLNÍM STAVU
Ve městě Cáchy (Aachen) se každého čtvrt roku
scházejí různé zainteresované strany v rámci
nepřetržitého procesu monitorování stavu realizace
opatření v oblasti ekologicky příznivé mobility.

• Publikovat hodnotící zprávu určenou občanům a
politikům.

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
• V rámci monitorování realizace provést „kontrolu
logičnosti“, tj. zainteresované strany, veřejnost a
případně kolegové z jiných měst podávají zpětnou
vazbu o tom, jak realizace odpovídá dohodnutým
obecným a konkrétním cílům Plánu udržitelné
městské mobility.

Zdroj:: City of Aachen

Zdroj:Rupprecht Consult based on input from the City of Aachen
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V návaznosti na zahájení akčního plánu čistoty ovzduší
s 29 opatřeními spojenými s mobilitou na začátku roku
2009 byla ustavena pracovní skupina složená z odborů
dopravy a životního prostředí magistrátu města,
průmyslové a obchodní komory, místního provozovatele
veřejné dopravy (ASEAG) a regionálního dopravního
podniku (AVV) za účelem monitorování realizace
opatření prostřednictvím čtvrtletních setkání, na nichž
se probírá aktuální stav každého z opatření a v případě
pochybností o dosažení konkrétního cíle se zavádějí
nápravná opatření. Zavedení pravidelných jednání o
aktuálním stavu je vedle systému nepřetržitého
monitorování realizace měkkým opatřením, jež
zajišťuje nenákladné a efektivní monitorování v průběhu
fáze realizace.

Průzkum se skládal ze dvou částí: v první části byly
provedeny 4000 telefonických rozhovorů za účelem
zhodnocení Plánu udržitelné mobility. Druhá část
průzkumu se zaměřila na mobilitu ve vztahu
k ekonomické funkčnosti (jak se dostáváme do práce
apod.) a byla uskutečněna pomocí osobních rozhovorů
se
300
firmami
a
2700
zaměstnanci.
Průzkum uskutečněný v roce 2006 sloužil jako základ
pro porovnání změn mobility od zahájení Plánu
udržitelné mobility Z údajů vyplynulo, že mezi roky
2006 a 2011 se počet uživatelů veřejné dopravy zvýšil o
80%.
Zdroje: Kerstin Burckhart, IET Barcelona; Centrum
environmentálních studií úřadu města Vitoria-Gasteiz www.vitoriagasteiz.org/movilidad

Vitoria-Gasteiz, ŠPANĚLSKO: KONTROLA
POSTUPU NAPLŇOVÁNÍ OBECNÝCH CÍLŮ
„Plán udržitelné mobility a veřejných prostranství
(Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público)
města Vitoria-Gasteiz je jedním ze strategických
projektů, jenž zohledňuje činnosti nezbytné k dosažení
vize města uvedené v Územním plánu města VitoriaGasteiz do roku 2015. Město musí přijmout
společenskou zodpovědnost za zavádění a realizaci
strategií, jež přispívají k dosažení udržitelnosti, se
zvláštním důrazem na boj se změnami klimatu a na
nutnost podpory sociální soudržnosti a vytváření
kompaktního města.

Zdroj:: www.eltis.org / Harry Schiffer

Za účelem kontroly pokroku při naplňování obecných
cílů byl v roce 2011 proveden průzkum městské
mobility. Tento průzkum pomohl s pochopením změn,
které ve městě proběhly od zavedení plánu a se
stanovením míry dosavadní změny zvyklostí občanů
v oblasti mobility.
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11. KROK: POUČENÍ
případné
úpravy
ve
spolupráci
• Provádět
s relevantními aktéry. Program realizace lze
upravovat podle toho, jak strategie funguje v období
realizace, jež zpravidla trvá tři až deset let.
• Změny Plánu udržitelné městské mobility
prováděné v důsledku evaluace zřetelně vyznačit a
zajistit jejich oficiální schválení na politické úrovni.

NAČASOVÁNÍ

Aktivita 11.1: Pravidelná aktualizace
současného plánu

• Přezkoumání a aktualizace alespoň každých pět let.

KONTROLNÍ SEZNAM
Jsou určeny nezbytné úpravy realizace
opatření.
Úpravy jsou projednány s dotčenými aktéry.
Je dokončena aktualizace plánu.

ODŮVODNĚNÍ
Výsledky vyhodnocení (> Aktivita 10.3: Kontrola
pokroku v dosahování obecných cílů) by měly
představovat pravidelnou zpětnou vazbu do procesu
za účelem optimalizace plánovacího procesu i
realizace opatření. Zapotřebí je určitá flexibilita
k aktualizaci plánu, aby bylo zaručeno zohlednění
nových skutečností a informací. Jinak by plán časem
mohl pozbýt účinnosti.

CÍLE
• Reagovat na nové skutečnosti.
• Zajistit realizaci podle plánu a dosahování
konkrétních cílů.
• Optimalizovat proces realizace.

ÚKOLY
• Flexibilně aktualizovat plán a provádět úpravy
realizace opatření.
• Určit oblasti, v nichž obecných cílů nemohlo být
dosaženo nebo kde se plán stal neaktuálním
v důsledku nových skutečností.

Aktivita 11.2: Zhodnocení dosažených
výsledků – pochopení úspěchů i neúspěchů
ODŮVODNĚNÍ
Zhodnocení dosažených výsledků Plánu udržitelné
městské mobility znamená posouzení jak obecnějšího
dopadu na městskou dopravu a mobilitu a na vyšší
cíle (naplňování vize), tak i efektivnosti vlastního
plánovacího procesu za účelem stanovení úspěšnosti
tvorby plánu. Oba tyto aspekty jsou potřebné
k poučení a zvyšování odbornosti, jež naopak pomáhají
zajistit zdravý základ pro další plánovací cyklus.

CÍLE
• Provést analýzu plánovacího procesu, plánu a realizace
s přihlédnutím k dosaženým úspěchům i neúspěchům.
• Prohlubovat porozumění procesu plánování udržitelné
městské mobility a celkového dopadu opatření.
• Vzít si poučení pro přípravu další generace Plánu
udržitelné městské mobility.
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ÚKOLY
Jakmile je k dispozici dostatečný počet výsledků:
• provést zhodnocení procesu (např. pozorování se
zapojenými partnery, Tematické diskusní skupiny,
rozhovory a posoudit obecnější dopad realizovaných
opatření.
• Rozebrat, co se podařilo a co se nezdařilo. Sepsat
obecné cíle, jichž nebylo dosaženo, avšak stále jsou
aktuální.
• Zdokumentovat získané „poučení“.
• Vypracovat strategie k posílení účinku úspěšných
opatření a vyvarování se neúspěchů v následujícím
plánovacím cyklu.
• Sdělit získané „poučení“ projektovému týmu a
klíčovým zainteresovaným stranám.

Během prvních tří měsíců po zahájení prací na novém
plánu bylo provedeno multimodální vyhodnocení
jednotlivých indikátorů PDU. Výsledky tohoto
vyhodnocení byly projednány v několika tematických
pracovních skupinách ve světle původních obecných
cílů PDU, nových zákonných povinností a místních
cílů. Z tohoto projednávání vznikla doporučení
k obecným cílům aktualizace PDU. Tyto obecné cíle
vytvořily základ pro tvorbu obsahu nového PDU.
Podrobnosti viz Přílohu C
Zdroj:: Saada / Schneider

NAČASOVÁNÍ
• Přezkoumat efektivitu plánovacího procesu během
fáze realizace.
• Po realizaci dostatečného počtu opatření zhodnotit
celkový dopad (tj. jsme blíže k naší vizi?)

AKTIVITY NAD RÁMEC
ZKLADNÍCH POŽADAVKŮ
součástí
strategického
• Neodmyslitelnou
zdokonalování je šíření výsledků (úspěchů i
neúspěchů), aby se ze získaných zkušeností mohla
učit další města.

KONTROLNÍ SEZNAM
e dokončena ex post evaluace plánovacího
procesu a realizace opatření.
Je zdokumentováno získané poučení.

PŘÍKLADY
Toulouse, FRANCIE: VÝCHODISKO PRO TVORBU
NOVÉHO PLÁNU
Město Toulouse v roce 2008 zahájilo přezkoumání
svého dopravního plánu (PDU) z roku 2001. Plán se
zabýval takzvanou oblastí veřejné dopravy města
Toulouse, která v té době zahrnovala 72 obcí (včetně
samotného Toulouse). Nový plán si kladl za cíl řešit
všechny obce zahrnuté též v Plánu soudržnosti rozvoje
města (SCOT), čímž se celkový počet obcí zvýšil na
118.

Erfurt, NĚMECKO: PŘEZKOUMÁNÍ DOSAŽENÝCH
VÝSLEDKŮ MÍSTNÍHO DOPRAVNÍHO PLÁNU
Město Erfurt na východě Německa provedlo
vyhodnocení výsledků svého místního dopravního
plánu po deseti letech (a vydalo jej jako zvláštní
brožuru).
Tato
doba
byla
přibližně
nutná
k vyhodnocení výsledků komplexní strategické
koncepce, kterou místní dopravní plán je. Proces
vyhodnocení sestával ze čtyř hlavních bodů:
• Určení dlouhodobých dopadů pomocí stejně členěných
průzkumů v letech 1991, 1994 a 1998.
• Rozdělení vyhodnocení na jednotlivá opatření, aby bylo
zřejmé, které úspěchy či problémy jsou důsledkem
kterého opatření.
• Přihlédnutí ke „klasickým“ dopravním datům (druh
dopravy atd.) i k datům o dopravním chování uživatelů
(dělba přepravní práce, počty cest atd.).
• Vyhodnotit úspěchy i důvody zklamání v plánovacím a
rozhodovacím procesu a přihlédnout k nim při
realizaci (např. strategické plánování ze strany
vedoucího projektu, účast občanů atd.).
Zdroj: Guidemaps Handbook, Volume 1: Concepts and Tools, str. 60.
www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf
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Aktivita 11.3: Určení nových výzev pro
další generaci SUMP
ODŮO NĚNÍ
Před započetím prací na další generaci Plánu udržitelné
městské mobility by se mělo zohlednit dosud získané
poučení s přihlédnutím k novým výzvám, před nimiž
město v oblasti dopravy a mobility stojí. Do budoucna to
může pomoci optimalizovat plánovací proces a výběr
opatření. Ze zkušeností ze zemí, kde je plánování
udržitelné městské mobility již několik let povinné (LTP
ve Velké Británii a PDU ve Francii), vyplývá, že každý
plánovací cyklus pomáhá zvyšovat odbornost plánování
udržitelné městské mobility a zvyšovat účinnost dalšího
kola plánování. Výchozí analýza výzev pro novou
generaci Plánu udržitelné městské mobility může
ovlivnit podobu nového plánovacího procesu a uzavřít
kruh od stávajícího Plánu udržitelné městské mobility
k tomu následujícímu. Dalším faktorem motivujícím
k promyšlení směru následující generace Plánu
udržitelné městské mobility je možnost silnější
integrace dalších oblastí politiky do plánů.

• S klíčovými zainteresovanými stranami probrat, jak
může poučení získané ve stávajícím plánovacím cyklu
pomoci lépe na tyto výzvy reagovat.
• Zamyslet se nad tím, jak by bylo možné využít
strategií v jiných sektorech ke vzniku synergií
s politikou mobility (územní plánování, energetika,
životní prostředí, ekonomický rozvoj, sociální
začleňování, zdraví a bezpečnost).
• Připravit se na tvorbu příští generace Plánu
udržitelné městské mobility.

OKOO
• Před započetím tvorby nového Plánu udržitelné
městské mobility (stále ve fázi realizace současného
plánu).

KONTROLNÍ SEZNAM
Jsou určeny nové aktuální výzvy pro oblast
městské dopravy a mobility.
Poučení získané ze stávajícího plánovacího
cyklu využity k tvorbě příštího Plánu udržitelné
městské mobility.

PŘÍKLAY
Lille, FRANCIE: PŘÍPRAVA DRUHÉHO PDU

Zdroj:: Active Access / Harry Schiffer

Úkoly
• Připravit se na příští kolo plánování.
• Zamyslet se nad zkušenostmi se stávajícím
plánovacím cyklem s ohledem na nadcházející nové
výzvy.

ÚKOLY
• Určit nové výzvy, které vznikly během fáze realizace
(např. jednáním s klíčovými zainteresovanými
stranami, analýzou dat).
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Aglomerace kolem města Lille na konci roku 2005
v souladu se zákonnou povinností provedla
vyhodnocení svého Plánu udržitelné městské mobility
z roku 2000. V návaznosti na toto vyhodnocení a na
nové skutečnosti na celostátní úrovni, například tzv.
Debaty
o
životním
prostředí
(Grenelle
d’Environnement), se aglomerace rozhodla v roce
2006 zahájit aktualizaci. Na základě výsledků
všeobecného průzkumu mobility v oblasti Velkého
Lille se oživila činnost tematických pracovních skupin
z prvního PDU. Byly požádány o přezkoumání plánu a
předložení nových nápadů pro druhý Plán udržitelné
městské mobility, jenž se měl zabývat obdobím let
2010-2020. Tyto Tematické pracovní skupiny se
pravidelně scházely po dobu čtyř let (2006-2010) a
jednaly o dílčích tématech a obsahu nového Plánu
udržitelné městské mobility.
Podrobnosti viz Přílohu C.
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PŘÍLOHA A: SLOVNÍČEK POJMŮ

Concept/Abbreviation

Explanation

Dosažitelnost

Dosažitelnost nějaké aktivity pro jednotlivce vyjadřuje, jak snadno se daný
jednotlivec dostane na místa, kde lze tuto aktivitu provozovat.

Variantní scénáře

Popisují vývoj vyplývající z výběru různých strategií a opatření.

AOTU

Autorité organisatrice de transport urbain (Městský dopravní úřad ve Francii)

Posuzování

Porovnání skutečného průběhu projektu s definovanými milníky a
požadovanými výstupy v různých fázích procesu Plánu udržitelné městské
mobility nebo po jeho realizaci.

Posuzování

Popisuje vývoj, jestliže se realizují pouze již naplánované akce.

Posuzování

Umožnění občanům, aby se zapojili do debaty a společného rozhodování
pomocí řady různých nástrojů.

Nulový scénář

Popisuje vývoj, jestliže se nedělá vůbec nic (pouze prognóza exogenních
trendů).

Zapojování

Proces určení zainteresovaných stran a zahrnutí jejich obav, potřeb a hodnot
ve vhodných okamžicích do plánovacího procesu.

Hodnocení ex ante

Proces posuzování předpokládané kvality zamýšleného projektu či strategie.
Může pomoci s efektivní volbou z více variant.

Hodnocení ex post

Vyhodnocuje fáze plánování udržitelné městské mobility a realizace opatření a
celkové výsledky rozhodovacího procesu.

Rovnost pohlaví

Poskytování stejných možností, práv a odpovědností v oblasti dopravy ženám i
mužům.

Indikátor

Definovaný údaj (zpravidla kvantitativní), používaný k monitorování postupu
v dosahování obecného či konkrétního cíle. Například jedním z indikátorů
bezpečnosti je počet silničních dopravních nehod.

Integrovaný přístup

Integrace (propojování) postupů a strategií mezi jednotlivými druhy dopravy,
sektory politiky, veřejnými a soukromými organizacemi, úrovněmi správy a
úřady sousedních obcí.

Využití území

Funkce určitého území. Příklady druhů využití území: bydlení, průmysl,
obchod, zemědělství, rekreace (plus smíšené využití).

LAURE

Loi sur l‘air et l'utilisation rationelle de l´énergie. Francouzský zákon o čistém
ovzduší a racionálním využívání energie z prosince 1996, jenž zavedl povinnost
vypracovat PDU pro všechny aglomerace s více než 100 000 obyvateli.

LOTI

Loi des transports intérieurs. Francouzský zákon o vnitrostátní dopravě
z prosince 1982.

LTP

Local Transport Plan. Místní dopravní plán v Anglii a Walesu.

Model

Vyjádření (matematické) vazeb v rámci dopravního systému (též s využitím
území), používá se hojně k předvídání výsledků dopravních strategií.
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Pojem/Zkratka

Vysvětlení

Monitoring

Nepřetržité měření pokroku prostřednictvím sběru nových dat anebo
shromažďováním dat ze stávajících zdrojů.

Obecné cíle

Obecné vyjádření o vylepšeních, o něž určité město usiluje. Obecné cíle udávají
směry zlepšování, nikoli však prostředky k jeho dosažení.

Výsledkový indikátor

Měří dopady, přínosy a změny zažívané různými zainteresovanými stranami
v průběhu realizace projektu nebo po jejím skončení.

Partnerský přístup

Zapojování občanů a zainteresovaných stran od počátku a v průběhu celého
procesu rozhodování, realizace a vyhodnocování, budování místní kapacity pro
zvládání složitých plánovacích otázek a zajišťování rovnosti pohlaví.

PDU

Plan de Déplacements Urbains. Plán udržitelné městské dopravy ve Francii.

PMUS

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Plán udržitelné městské dopravy ve Španělsku.

PUM

Piano Urbano della Mobilità. Plán udržitelné městské dopravy v Itálii.

Plán řízení dovedností

Strategie, která popisuje a vysvětluje, jak zpřístupnit požadované dovednosti a
udržovat je po celou dobu plánování udržitelné městské mobility. Plán by měl
určit interní i externí jednotlivce či organizace, kterým lze přidělit jednotlivé
úkoly.

Inteligentní cíle

Cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a ukotvené v čase.
Z anglického SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-related).

Sociální začleňování

Zohledňování potřeb celého společenství, včetně zranitelných skupin, například dětí,
invalidních osob, seniorů, nízkopříjmových domácností, národnostních menšin apod.
Zaručuje rovný přístup k veřejným službám, finanční a obecnou dostupnost
souvisejících možností mobility. Prostřednictvím opatření souvisejících s dopravou vede
ke vzniku všem otevřeného pracovního trhu a usnadňuje zaměstnanost.

SRU

Loi solidarité et renouvellement urbains. Francouzský zákon o solidaritě a
obnově měst z prosince 2000, jenž posílil roli PDU coby nástroje plánování
městské mobility.

Zainteresovaná strana

Každý jednotlivec, skupina či organizace, které se týká navrhovaný projekt,
nebo která může projekt a jeho realizaci ovlivnit. Tento pojem zahrnuje širokou
veřejnost a velké množství dalších skupin (např. firmy, správní úřady a zvláštní
zájmové skupiny).

Zapojování
zainteresovaných stran

Zapojování jednotlivců, skupin a organizací v různé míře do různých aspektů
rozhodovacího procesu v dopravě pomocí široké palety nástrojů.

SUMP

Plán udržitelné městské mobility. Z anglického Sustainable Urban Mobility Plan.

Konkrétní cíl

Cílová hodnota indikátoru. Konkrétní cíle jsou věcným vyjádřením prováděných
strategických rozhodnutí. Zaměřují se na vybraná témata (indikátory) a
vymezují cestu pro vývoj od „současnosti“ po „budoucnost“.

Vize

Představuje kvalitativní popis požadované budoucnosti města a slouží k nasměrování
tvorby vhodných opatření v rámci plánování udržitelné městské mobility.

Pracovní plán (plán činností)

Dokument, který stanoví podrobný a realistický soubor činností, které mají být
provedeny, s uvedením využití zdrojů a prostředků a časovým rozvrhem, podle
něhož lze poměřovat dosahovaný pokrok.

Zdroj slovníčku: na základě Příručky SUTP projektu PILOT, příručky projektu GUIDEMAPS a Příručky politika projektu PROSPECTS.
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