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Pražská aglomerace má v dopravě „sací efekt“

Zdroj: projekt RODOS v rámci center kompetence TAČR
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Co ukázala analýza v rámci SUMP Praha?

Dopravní systém Prahy obslouží každý den asi 1,8 mil. obyvatel a návštěvníků 

města. Velmi významně (84 %) převažují cesty vnitroměstské, podíl vnějších cest 

(15 %) má však rostoucí tendenci. 

Negativně se tu projevuje především dlouhodobý vliv suburbanizace, která ovlivňuje 

i dělbu přepravní práce v Praze. Podle průzkumu v roce 2015 (kordonové průzkumy 

na hranicích Prahy) je drtivá většina dělby přepravní práce realizována automobily 

(79 %). Většina pracovních příležitostí přitom stále zůstává na území hlavního města, 

potažmo jeho centra.

Porovnání dat ze sčítání obyvatel (2001, 2011) dokazuje 40 % nárůst dojížďky za 

prací do Prahy, ve stejném období došlo ke zvýšení automobilové dopravy 

překračující hranice Prahy o 50 %. 
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Co ukázala analýza v rámci SUMP Praha?

Počet vykonaných cest na obyvatele Prahy setrvale roste, aktuálně připadá v 

průměru 3,57 cesty na den. 

Největší roli hraje v Praze veřejná hromadná doprava – připadají na ni 42 % cest v 

běžném pracovním dni. Individuální automobilová doprava (29 %) a pěší doprava 

(26 %) jsou další významné způsoby přepravy osob. Kolo zabezpečuje transport na 1 

až 2 % všech cest. 
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Problémy známe:

STUPEŇ AUTOMOBILIZACE

Počet registrovaných osobních automobilů 

přesáhl 5 milionů (stupeň automobilizace 

překročil 50 %) a stále stoupá

Praha = 652, ČR = 525 (2017, TSK)
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Problémy známe:

• Na následky znečištěného 

ovzduší umírá v ČR dvakrát více lidí

než je průměr OECD
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Co znamená chytrá mobilita a doprava?

Mobilita a doprava jsou nezbytnou součástí 

městské infrastruktury. Inteligentní město by 

mělo být snadno dostupné pro návštěvníky i 

jeho obyvatele. Cestovat přes město by mělo 

být bezproblémové, pohodlné ale také 

ekologické. Cílem je poskytnout 

mnohostranné, efektivní, bezpečné a pohodlné 

dopravní systémy, které jsou propojeny s 

infrastrukturou informačních a komunikačních 

technologií a „open dat“.
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…ale nezapomněli jsme na něco?

Zdroj: Rupprecht Consult
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A umíme skutečně zapojit veřejnost? 

Zdroj: Rupprecht Consult
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Doprava pro chytré

Cestovat ve městě vyžaduje čas a peníze.

•Chytří lidé cestují tak, aby s co nejnižšími náklady a za co nejkratší dobu dojeli do 

cíle své cesty. Ti ostatní cestují tak, jak jsou zvyklí či jak to daná finanční či časová 

situace umožňuje.

•Město hledá cesty, jak ufinancovat provoz MHD, jak snížit dopravní zácpy a jak 

přeměnit centra svých měst k životu příjemná místa, kde se bude dařit obchodům, 

bude zde příjemné bydlet i dýchat a pohyb po městě bude bezpečný.

•Občan přemýšlí, jak levně a rychle vyřešit své potřeby a volí způsoby, o kterých ví a 

které má vyzkoušené.

•Cestovat levně nebo téměř zdarma je možné. O tom bohužel větší část naší 

populace neví a volí své navyklé způsoby dopravy do práce či za nákupy.
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ZDROJE
Implementovat evropský projekt 

Partnerství pro městskou mobilitu do českého prostředí

Zdroj: https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu

https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu
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ZDROJE
Vytvářet značku „Město s dobrou adresou“

Zdroj: https://www.dobramesta.cz/

https://www.dobramesta.cz/
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ZDROJE
Kampaň CityChangers

Zdroj: https://www.citychangers.cz/

https://www.citychangers.cz/
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Připravit českou výstavu, která bude putovat po Česku
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ZDROJE
Výstupy projektu SMACKER
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ZDROJE
Výstupy projektu SMACKER

Opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z příměstských oblastí. 

Městská část bude v rámci projektu řešit:

• organizaci a začlenění připravovaného tramvajového terminálu Výhledy a souvisejícího P+R, BUS a 
cyklo terminálu do území a do systému veřejné dopravy, do systému sdílení aut, kol a využití vozidel;

• rozšíření a optimalizaci hromadné dopravy z přilehlé části pražské aglomerace s cílem omezit 
individuální dopravu z obcí a měst této aglomerace, v kterých probíhá nekoordinovaný rozvoj bytové 
výstavby a to bez potřebné infrastruktury a proto pak tito obyvatelé mohou realizovat praktický život 
pouze a převážně na území hl.m. Prahy a to prostřednictvím individuální dopravy (zaměstnání, školky, 
školy, dětské kroužky, kultura, nákupy apod.);

• program mobility městské části – organizaci obsluhy území městské části veřejnou a individuální 
dopravou v souvislosti s koncentrací páteřní veřejné dopravy do jedné uliční osy v ul. Kamýcká po 
realizaci tramvajové trati, optimalizace docházkových vzdálenosti na MHD (pěší a cyklodoprava)
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Děkuji za pozornost!

Jitka VRTALOVÁ

**************************

Partnerství pro městskou mobilitu

Tel. 603 432 172

E-mail: jitka@dobramesta.cz

FB: @jitka.vrtalova.7


