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KONCEPCE MĚSTSKÉ A AKTIVNÍ MOBILITY 

Vize zdravého, environmentálně odpovědného a prosperujícího spádového 

území na principu města krátkých vzdáleností  



Koncepce městské a aktivní mobility 

Dokument schválen 11. 1. 2021 - Vize: nastavení trendu pro dosažení lepší dělby přepravní práce v počtu cest mezi jednotlivými 

druhy dopravy do roku 2030, a to dle jednotlivých kategorií měst. 



Odborné zázemí: https://www.akademiemobility.cz/  

Koncepce městské a aktivní mobility 

https://www.akademiemobility.cz/


Odborné zázemí: https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla  

Fakta a čísla 

https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla
https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla
https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla


JAKÝ BYL MINULÝ VÍKEND 

Zdroj: irozhlas.cz, https://showyourstripes.info/ 



Neuvědomili jsme si, 

že to, jakým 

způsobem stavíme 

města, ovlivňuje 

životní styl a životy 

lidí. 

 

Jan Gehl 

zdroj: Creative Commons 

https://www.flickr.com/photos/nycstreets/9138010840 



ČR: vysoká spotřeba energie & emise CO2 

Spotřeba energie pro dopravu činí 

v ČR 18 kWh/obyvatele/den. 

 
Z toho:  

fosilní paliva 91 % 

 



Doprava a prostor 

● 17 % dětí 

autem 

● 49 % pěšky  
 

To je dobré, 

ne? 
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/miniscitani-deti-cestovani-

skola-doba-cesky-statisticky-urad.A210202_135554_domaci_brzy 



● 17 % dětí autem = 1700 m2 

● 49 % pěšky = 49 m2 

 

 

 

Auta/pěší = 35 : 1 

 
V Praze je to ještě víc  

(v některých školách až  

40 % dětí vozí rodiče autem) 
 

zdroj: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 
credits to Andrea Štulajterová 

Doprava a prostor 

zdroj: ČSÚ, Pěšky městem 
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Jaká témata hýbou společností?  



 

  

zdroj: Čistou stopou Prahou 

Praha  



Česká republika 

● Polovina VŠECH cest je kratších než 3,3 km  

 

● Čtvrtina cest automobilem je kratších než 3,5 km.  

zdroj: Česko v pohybu (www.ceskovpohybu.cz) 



Odborné zázemí: https://www.akademiemobility.cz/dokumenty  

Dokumenty 

https://www.akademiemobility.cz/dokumenty


KONCEPCE MĚSTSKÉ A AKTIVNÍ MOBILITY 

Zdroj: Koncepce městské a aktivní mobility 2021 – 2030, Ministerstvo dopravy 

Základní vizí je nastavení trendu pro dosažení lepší dělby přepravní 

práce v počtu cest mezi jednotlivými druhy dopravy do roku 2030 



Koncepce městské a aktivní mobility 2021 – 2030 a metodika SUMP 2.0. 

Koncepce a metodika SUMP 2.0. 

Principy jsou stejné, ale důrazy se mění 



UDRŽITELNÝ ROZVOJ NA SEVEROZÁPADĚ 

PRAHY 

Vize zdravého, environmentálně odpovědného a prosperujícího spádového 

území na principu města krátkých vzdáleností  



Ing. Jitka Vrtalová 

spolek Partnerství pro městskou mobilitu 

info@dobramesta.cz 

www.dobramesta.cz 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 
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