
 

Seminář na Ministerstvu dopravy ukázal, jak na udržitelnou 
dopravu ve městech a obcích 

(18. 5. 2009, Stálá Sekce NSZM na téma „Udržitelná doprava“) 

PRAHA, 18. 5. 2009 – V budově Ministerstva dopravy se 18. května uskutečnila Stálá Sekce Národní sítě 
Zdravých měst ČR k problematice udržitelné dopravy ve městech a obcích. Seminář věnovaný například 
systémovému přístupu k dopravnímu plánování, získávání finančních zdrojů a sdílení dobré praxe mezi 
městy a obcemi byl již třetím setkáním tohoto druhu a zúčastnilo se jej více než zájemců o danou 
problematiku. 

Řada měst a obcí zavádí na svém území opatření k omezení nadměrné motorové dopravy a k podpoře 
cyklistické i pěší dopravy, která přispívají k větší bezpečnosti dopravy a její šetrnosti k životnímu prostředí. 
Udržitelnou dopravu vyhlásila Rada vlády pro udržitelný rozvoj jako „Společné téma“ již v roce 2007. 
K tématu, které se i nadále úspěšně rozvíjí, se připojují také členové Národní sítě Zdravých měst ČR 
(NSZM). „Zdravá města a obce mezi sebou dlouhodobě sdílejí dobrou praxi v oblasti udržitelné dopravy. 
Zapojení do Společného tématu umožnilo také vzájemné poměřování měst a obcí pomocí konkrétních 
dopravních indikátorů, jako je třeba počet zraněných chodců a cyklistů. Inspirací pro další obce mohou být 
také příklady ze Zdravých měst, prezentované na tomto semináři,“ řekl ředitel NSZM Petr Švec. 

Hlavním tématem semináře pod patronací Ministerstva dopravy (MD) byla systémová podpora udržitelné 
dopravy, to znamená například jak dobře sladit územní rozvoj města s dopravní obslužností a bezpečností. 
„Mezi současné priority MD patří tzv. městský inteligentní dopravní systém, který využívá v maximální míře 
nové počítačové a telekomunikační technologie,“ uvedl ředitel odboru dopravní politiky a životního prostředí 
MD Jindřich Fajka. Účastníci se také dozvěděli o možnostech financování cyklodopravy z Regionálních 
operačních programů a Státního fondu dopravní infrastruktury či o nových a osvědčených projektech a 
kampaních oddělení BESIP. Upozornění na časté chyby při dopravním značení, zejména v případě přechodů 
pro chodce v blízkosti škol, které dělají snad všechna města a obce, zazněla z úst bezpečnostního auditora. 

Účastníci Stálé Sekce NSZM měli možnost načerpat inspiraci ze Zdravého města Chrudim, které se zapojilo 
do měření indikátorů udržitelné dopravy a tyto indikátory využívá také při práci s veřejností a v rámci 
strategického řízení. Ukázkovou spolupráci Zdravého města Mladá Boleslav se Zdravou firmou Škoda Auto, 
a.s. na projektu Bezpečná cesta do školy představili náměstek primátora Mladé Boleslavi Jan Smutný a 
Radek Patrný z Nadace Partnerství, která zajišťuje odbornou část projektu. Závěr setkání patřil zapojení 
mladé generace do zvyšování bezpečnosti dopravy ve městech. Členové žákovského zastupitelstva Zdravé 
městské části Praha-Libuš a Písnice v rámci projektu Bezpečná cesta do školy spolupracují s Městskou 
částí a odborníky na vytipování nebezpečných míst. Na základě námětů Žákovského zastupitelstva jsou 
zpracovávány studie a realizována opatření, která zvyšují bezpečnost dětí na přechodech a křižovatkách. 

Stálou Sekci NSZM finančně podpořil Státní fond životního prostředí. 
 
 

• Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt 
Zdravé město (PZM). Aktuálně jich asociace sdružuje 86. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu 
veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých 
obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 92 členů, s regionálním vlivem na 1870 měst a obcí, ve kterých žije 3,2 milionu 
obyvatel (32 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.zdravamesta.cz. 

• mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala 
nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích 
(např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, 
obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života. 

• místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, 
regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě 
ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci 
s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: http://www.zdravamesta.cz/ma21. 

Kontakt pro další informace: 

 
    


