PLÁN MĚSTSKÉ
MOBILUTY – VÍDEŇ

KRÁTKÁ ZPRÁVA

PLNĚNÍ KRITÉRIÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILIT
V Balíčku městské mobility [COM
(2013) 913 f] vydaném v prosinci 2013
definovala Evropská komise požadavky
na městské plánování s důrazem na
zajištění uržitelné mobility. Pod mottem
“Plánování pro lidi” komise propaguje
ideu SUMP na celoevropské úrovni, čímž
dává jasně najevo posun od zaměření
městského plánování na automobilismus
směrem k vyváženému přístupu k
dopravě, čímž chce zajistit vyšší kvalitu
života.
Pro podporu vzniku plánu městské
mobility a k vypracování vůbec prvního
strukturovaného hodnocení na základě
Plánu udržitelné městské dopravy v

Evropě najalo město Vídeň kvalitní externí
tým. Vídeňský plán městské mobility
získal 82 z maximálního počtu 100 bodů,
což lze považovat za vynikající výsledek.
Ve všech posuzovaných oblastech bylo
dosaženo hodnocení vyšší než 50 %.
Podařilo se splnit všechna povinná
kritéria. Vídeňský plán městské mobility
je ambiciózní a vysoce kvalitní dokument
odpovídající evropským požadavkům na
SUMP, díky čemuž se stává vzorem pro
plánování udržitelné městské mobility.
Frank Wefering a Siegfried Rupprecht, Rupprecht
Consult – Forschung & Beratung GmbH
duben 2015

Kritéria SUMP se vztahují k šesti oblastem. Zvláštní pozornost si zasluhuje
skutečnost, že nejvyššího skóre dosáhly dvě oblasti: s ohledem na integraci, hlavní
zásadu všech SUMP plánů (včetně mezirezortních a meziodborových plánovacích
skupin, kombinace městského plánování a koordinovaného regionálního rozvoje, …),
je Vídeňský plán městské mobility plně v souladu s mezinárodními standardy. To samé
platí rovněž pro promyšlenou metodu hodnocení s řadou podrobných a inovativních
ukazatelů. Zmíněné oblasti jsou zcela zásadní pro uskutečnění plánu SUMP a zároveň
zajišťují jeho pravidelné revize a aktualizace.
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Pokud chceme chránit klima a životní
prostředí, musíme se zaměřit na oblasti,
ve kterých je nutné dohnat zpoždění.
Ve Vídni se jedná o dopravu. Mezi roky
1995 a 2013 se spotřeba energie kvůli
automobilové dopravě zvýšila o 50 %.
Žádná jiná oblast nezaznamenala tak
rychlý nárůst. Problém je ještě umocněn
skutečností, že 95 % paliva užívaného
v dopravním provozu je založeno na
minerálních olejích, přičemž změna
klimatu je ve Vídni stále více viditelná.
Vídeňský plán mobility je soubor zásad
vytvořených městem Vídeň, směřujících
během následujících deseti let ke
zlepšení kvality ovzduší, snížení hlučnosti,
redukci emisí výfukových plynů a
rozšiřování zelených ploch.
Tato krátká zpráva o Vídeňském plánu
mobility zdůrazňuje nejdůležitější řešení.
Jsou spojena s úspěchy posledních pěti
let: znatelným snížením ceny ročních
jízdenek pro městskou hromadnou
dopravu, rozšířením správy parkovacích

ploch, projekty zabývající se zklidňováním
dopravy a masivní nárůst popularity
cyklistiky a veřejné dopravy. Vídeňský
plán městské mobility tak směřuje k
vytvoření progresivního plánu stanovením
ambiciózních cílů a nastavením měřítek
potřebných k jejich dosažení. Výhradní
zaměření na rozšiřování infrastruktury se
již v minulosti ukázalo jako nedostačující.
Různorodé a koordinované přístupy
sdružené pod motem “Společně v
pohybu” umožní vídeňské dopravě
zachovat si efektivitu, co nejméně
ovlivňovat život ve městě a uspokojovat
širokou škálu potřeb.

Maria Vassilakou
Místostarostka
Výkonná radní městského zastupitelstva
pro městské plánování, dopravu, ochranu
klimatu, energii a zapojení veřejnosti

PŘEDMLUVA
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SPOLEČNĚ
V POHYBU
“Mobilita vyžaduje pro člověka výhodné a zároveň ekologické
formy dopravy. Vídeň se rozhodla upředňostňovat veřejnou
dopravu, chodce a cyklisty jako nejekologičtější varianty přepravy.
“Ztělesňuje progresivně orientovanou politiku městské mobility,
která je nejen ekologicky, ale i ekonomicky a společensky
přijatelná a tedy udržitelná. Ekonomická udržitelnost spočívá v
dlouhodobých investicích, které se městu i prostředí vyplácejí.
Udržitelnost v sociální oblasti je založena na zajištění možnosti
přepravy pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich příjem,
společenskou pozici nebo životní situaci. Ekologická udržitelnost
pramení z ochrany přírodních zdrojů a přispívá k realizaci cílů
programu “Smart City Wien”.
Citace ze STEP 2025

Vídeňský plán městské mobility odráží
důslednou realizaci vize města shrnuté
v dokumentu “Plán městského rozvoje
STEP 2025”: mobilita ve Vídni by měla
být férová, zdravá, soudržná, ekologická,
silná a efektivní. Klíčovým pojmem je
“Společně v pohybu”. V následujících
letech bude vídeňská strategie rozvoje
dopravy nekompromisně změněna tak,
aby vyhovovala eko-mobilitě. Vyjádřeno
v modálních časových indikátorech je
cílem STEP 2025 poměr “80:20”, tedy
pokrytí 80 % nutného cestování obyvatel
městskou hromadnou dopravou, chůzí
nebo cyklistikou. Poměr automobilové
dopravy by měl klesnout ze stávajících 28
% na 20 %. Chůze a jízda na kole jsou
formy aktivní a tedy zdraví prospěšné
mobility. Eko-mobilita v této podobě je
považována za integrovaný koncept –
na základě optimalizace styčných bodů
mezi jednotlivými způsoby přepravy a
doplňkovými službami městské přepravy
(např. síťové jízdenky, bikesharingové a
carsharingové systémy).
Kdykoli bude zapotřebí postavit v
okolí města novou vysokokapacitní
silnici, bude naplánována tak, aby
odpovídala novým požadavkům na
městskou dopravu – bude poskytovat
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dostatek prostoru pro chodce, cyklisty
a hromadnou dopravu, příjemný design
bude vybízet občany, aby zde trávili čas.
Cílem je využívat městskou infrastrukturu
jako zdroj a co nejefektivněji.
“Umožnění mobility bez vlastního vozidla”
je ústřední bod strategie přepravy.
Motorizace vídeňské populace, tedy
počet motorových vozidel na obyvatele,
v posledních deseti letech klesla k
poměru 381 osobních aut na 1000
obyvatel. Taková změna naznačuje, že
flexibilní kombinace způsobů přepravy
přizpůsobená okolnostem a potřebám
obyvatel je zajímavá možnost odolná
vůči krizím (a tedy robustní). Vyžaduje
kompaktní rozvoj města a pokračující
rozšiřování vysoce efektivní sítě městské
hromadné dopravy tak, aby odpovídala
požadavkům rostoucí metropole. Pilířem
takového rozvoje zůstane vylepšování
příměstských tratí a sítě metra, zároveň
je však nutné zajistit ostatním oblastem
tramvajové a autobusové spojení
tak, aby vznikla hustá síť veřejné
dopravy s vyhovujícími spoji nejen do
města, ale i pro cestování do okolních
oblastí tangenciálními tramvajovými a
autobusovými linkami.

Pro úspěch vídeňské přepravní strategie
je nutná úzká koordinace a spolupráce
v otázkách přepravy a rozvoje veřejného
prostoru v celém Východním regionu
Rakouska. Z toho důvodu zahrnuje
Vídeňský plán městské mobility jako
úplně první i plán regionální mobility
připravený a podpořený třemi oblastmi:
Burgenlandem, Vídní a Dolními Rakousy.
Stává se tak základem všech lokálních
i regionálních opatření, a tím naplňuje
myšlenku “Společně v pohybu”.

plán městské mobility byl přijat
zastupitelstvem obce jako součást
Plánu městského rozvoje STEP 2025
v prosinci 2014. Propojení Vídeňského
plánu městské mobility se STEP 2025
poskytuje detailní ukazatele udržitelné
mobility ve Vídni. K dosažení vytyčených
cílů bylo definováno 50 souborů
opatření.

Vídeňský plán městské mobility
byl připraven na základě procesu
dalekosáhlé diskuze, do něhož se
zapojilo mnoho institucí a zástupců
organizací. Stejně tak byl brán zřetel
na připomínky Rady občanů. Vídeňský
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PLÁN AKTIVIT
PRO VÍDEŇSKOU
MOBILITU…

Sdílet místo vlastnit

Férově
Prostor ulice je férově
rozdělen mezi různé
uživatele a udržitelná
mobilita zůstane univerzálně
dostupná pro všechny.

Společně v regionu

Zdravě

Mobilita v

Podíl aktivní mobility v
každodenním životě vzrůstá;
počet zranění spojených s
nehodami klesá.

Kompaktnost
Vzdálenosti mezi prací,
domovem, pojížďkami a
volnočasovými aktivitami
jsou co nejkratší.

Dopravní infrastruktuře:
Páteř města

Mobilita potřebuje inovace

AMBICIÓZNÍ CÍLE UKAZUJÍ CESTU
Budoucnost vídeňské mobility je charakterizována šesti cíli, které jsou následovány
souběžně a jsou považovány za rovnocenné: férovost – ekologičnost – robustnost
– výkonnost – kompaktnost – zdraví. K dosažení těchto cílů je nutné zavedení
koordinovaně implementovaných opatření. Tato opatření a procesy byly shrnuty do
devíti oblastí.
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Veřejný prostor:
Férové sdílení ulic

Vláda: Zodpovědnost a
zdroje

Ekologičnost
Mobilita vytváří co nejméně
znečištění, podíl ekologické
mobility na cestách po Vídni
a jejích čtvrtích vzrůstá.

Robustnost
Mobilita je spolehlivá i v
krizových situacích.
Mobilita je možná i bez
nutnosti vlastnit dopravní
prostředek.

Byznys v pohybu

Víd e ň j e .. .

Organizace přepravy:
Chytřejší způsob
managementu mobility

Efektivní
Zdroje jsou využívány
efektivněji díky inovativním
technologiím a postupům.

Efektivní mobilita díky
managementu mobility

UKAZATELE UMOŽŇUJÍ SLEDOVÁNÍ VÝVOJE MOBILITY
Pro každý z šesti cílů Vídeňškého městského plánu mobility byly stanoveny ukazatele,
které umožní vývoj v následujících letech sledovat a kontrolovat. Například cíl “férová
mobilita” umožní nárůst podílu prostoru zpřístupněného cyklistům, chodcům a veřejné
dopravě ve všech projektech obnovy a rekonstrukce.
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DEVĚT OBLASTÍ
ROZVOJE
Vídeňský plán městské mobility čítá
opatření vedoucí k naplnění devíti oblastí
rozvoje:
– Veřejný prostor: Férové sdílení
prostoru ulice
– Vláda: Odpovědnosti a zdroje
– Efektivní mobilita díky
managementu mobility
– Sdílet namísto vlastnit
– Organizace přepravy: Chytřejší
management mobility
– Přepravní infrastruktura: Páteř města
– Byznys v pohybu
– Mobilita potřebuje inovace
– Společně v regionu

Všechna opatření a procesy zahrnují
následující principy:
– Bezpečnost provozu: Díky široké škále
opatření rostla bezpečnost dopravy
ve Vídni po desetiletí. Cílem města
Vídně je “Vision Zero”, snaha o úplnou
eliminaci nehod s fatálními následky ve
městě.
– Svoboda bez bariér: V posledních
letech se dočkalo realizace mnoho
kroků, které měly za úkol zajistit
bezbariérový provoz a přepravu.
Snížené obrubníky, zvukové signály
doprovázející světelné signály,
hmatový naváděcí systém – to vše má
zjednodušit pohyb po městě lidem
s trvalým či dočasným omezením
pohyblivosti.
– Gender mainstreaming a diverzita:
Dopady navrhovaných opatření byly
testovány pro různé skupiny uživatelů a
na základě výsledků byly přijaty úpravy
(“Kontrola rovnosti/férovosti”).
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VEŘEJNÝ
PROSTOR:
FÉROVÉ SDÍLENÍ
PROSTORU ULIC
VÍCE PROSTORU PRO
VEŘEJNOU DOPRAVU,
CYKLISTY A CHODCE
V minulosti byly ulice stavěny tak, aby
vyhovovaly zejména automobilům.
Momentálně je více než 65 % jejich
povrchu využíváno motorizovaným
provozem a parkováním, přestože s
automobily je spojeno pouze 28 %
pohybu obyvatel po městě. V posledních
letech vzrostl počet lidí, kteří přešli od
automobilismu k ekologické mobilitě.
Z toho důvodu je nutné věnovat
chodcům, veřejné dopravě a cyklistům v
budoucnosti více prostoru.
Aby se více lidí rozhodlo pro chůzi
nebo jízdní kolo, je třeba stavět ulice
tak, aby byly pro tyto způsoby přepravy
atraktivnější.

KOEXISTENCE V DOPRAVĚ
Kvůli fixnímu rozdělení prostoru pro
různé způsoby přepravy a lpění na
něm vznikalo mezi uživateli silnic
mnoho konfliktů. Cílem do budoucna je
ohleduplné využívání prostoru chodci,
cyklisty, veřejnou dopravou i řidiči
automobilů či mopedů a motorek.
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Proto město Vídeň podporuje zavádění
sdílených prostorů a dočasných
pěších zón. Takové řešení by mohlo
zefektivnit koexistenci různých způsobů
dopravy a zvýšit kvalitu rekreačních a
odpočinkových aktivit ve městě.

AKTIVNÍ A BEZPEČNÁ MOBILITA
PRO NEJMLADŠÍ
87 % šesti- až čtrnáctiletých dětí chodí
do školy pěšky, jezdí na kole, nebo
využívá městskou hromadnou dopravu.
Aby mohly děti bezpečně cestovat do
a ze školy, je nutné zlepšit kvalitu a
bezpečnost školních nádvoří. Nejedná
se pouze o způsob, jak obecně zajistit
dětem více prostoru, ale také o zajištění
bezpečnějšího samostatného cestování.

Využitý prostor na osobu podle způsobu dopravy

0.8 m2
3 m2
20 m2
5 osob, 40 km/h

60 m2
1 osoba, 40 km/h

9.4 m2
Plný, 40 km/h

4.6 m2
Plný, 40 km/h

Kapacita infrastruktury rostoucího města je obvykle využívána přespříliš, proto je nutné využívat existující prostor co nejefektivněji. Diagram ukazuje, jakým způsobem využívají prostor jednotlivé způsoby přepravy.
Založeno na základě publikace: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, Bellhaven Press (1993).
Znázorněno: Flow(n)/Mobility in Chain

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Zaměření na koexistenci v dopravě
Město Vídeň podporuje opatření, která
směřují k férové a ohleduplné “koexistenci v dopravě”, např. vytvářením sdílených
prostorů.
Kvalitnější a bezpečnější školní
nádvoří
Před školami a školkami jsou zaváděny
bezvozidlové zóny a zóny se zklidněným
provozem.
V ranních hodinách, před začátkem
vyučování, se testují jako pilotní projekty
v okolí škol dočasné zóny bez provozu.

Dočasné zpřístupňování ulic pro
aktivní mobilitu
Vhodné části ulic se o víkendech dočasně
mění v pěší zóny, např. ulice na hraní –
jak v hustě zastavěných čtvrtích v centru
města, tak v příměstských čtvrtích.
Změna účelu částí ulic
Kdykoliv je to možné, ulice původně
určené pro dopravu nebo parkování jsou
zpřístupněny veřejné dopravě, cyklistům
a chodcům.
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VLÁDA:
ODPOVĚDNOSTI
A ZDROJE
NOVÉ PŘÍSTUPY VE SPRÁVĚ
Vzhledem k tomu, že se města a jejich
části potýkají s novými výzvami, je nutné
zavést nové přístupy i do administrativy.
Problémy a otázky sociálního charakteru
jsou stále komplexnější, zájmy
jednotlivých partnerů budou různorodější
než kdykoliv jindy. Aby bylo možné se
s novými výzvami vypořádat, je třeba
najít nové způsoby spolupráce a řízení v
kontextu veřejné správy i se zájmovými
skupinami mimo ni.

ZAPOJENÍ VEŘEJNÝCH A
SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ
“Vláda” znamená kulturu dobré
spolupráce v rámci rozhodovacího
procesu a zdůrazňuje potřebu interakce
mezi veřejnými a soukromými subjekty.
Při tvorbě plánů a jejich následném
provedení veřejné instituce stále
častěji hledají možnou spolupráci s
jinými zájmovými skupinami, podniky
a občanskými sdruženími. Úroveň
městských čtvrtí je pro plán městské
mobility výjimečně důležitá: mnoho
opatření spadá právě do jejich
kompetence.

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Místní plány mobility
Úkoly, kterým čelí některé větší části
města, tedy čtvrti a sídliště, vyžadují
integrovaná řešení napříč různými
druhy dopravy. To platí zejména pro
předměstí. Často jsou zapotřebí rozdílná
opatření a koordinované projekty, které
v budoucnosti získají podobu místních
plánů mobility. Neméně důležitá jsou
regionální spojení s lokacemi ležícími za
hranicemi města.
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Nové priority a požadavky odborných posudků dopravních expertů
V současnosti se pozornost odborných
posudků na stavbu nových cest či
přestavbu ulic zaměřuje zejména na
soukromou motorizovanou přepravu.
V budoucnosti by se měly zaměřovat
především na ekologické formy mobility.
Koordinace a klasifikace sítě
ulic a cest
Tato klasifikace slouží k vizualizaci
funkčnosti a typu každé ulice. Jedná
se jak o základ cíleného rozšiřování
a přestavby vídeňské sítě ulic, tak o
důležitý předpoklad pro další plánování,
např. odhady míst, kde bude potřeba
dopravu zklidnit nebo rozšířit síť veřejné
dopravy.

DOBŘE FUNGUJÍCÍ
MOBILITA DÍKY
MANAGEMENTU
MOBILITY
Účinný management mobility ovlivňuje
chování účastníků dopravy poskytováním
informací, radami a dobře koordinovanou
nabídkou služeb. Udržitelná mobilita není
přece jen otázkou infrastruktury, ale také
otázkou efektivního využívání dostupných
možností.

LEPŠÍ SPOJENÍ DÍKY ŠIROKÉ
INFORMOVANOSTI
Trend využívání různých způsobů dopravy
na každodenní bázi nebude slábnout. Z
toho důvodu by se měla stále zlepšovat
informovanost o možnostech využívání
různých způsobů dopravy a to jak její
digitální, tak klasická podoba. Inovace,
jakými jsou síťové jízdenky, které umožňují
lepší přístup k nabídkám dlouhodobých

jízdenek, krytých parkovišť a stanovištím
bikesharingu, ovlivňují významně momentální trendy. Pro ty, kteří nepoužívají
počítače ani smartphony by měla dále
fungovat informační centra.

PORADENSTVÍ V OTÁZKÁCH
MOBILITY VE SPRÁVNÝ ČAS
Informace o mobilitě jsou nejužitečnější,
pokud jsou k dispozici ve zlomových
okamžicích, kdy se musí staré zvyky přizpůsobit novým okolnostem, např. pokud
dítě začíná chodit do školy, když se lidé
stěhují nebo začínají v nové práci.

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Konzultace pro multimodální mobilitu na jednom místě: one-stop-shop
V posledních letech se rozšířila nabídka
služeb mobility, udržet si o ní přehled
je ale stále těžší. Vídeňské “Centrum
mobility” má v budoucnosti shromažďovat
všechny dostupné informace. Má být
one-stop-shop pro koncové uživatele
a středobodem pro všechny iniciativy
náležící k ekologické mobilitě.
Organizace mobility ve školách
a podnicích
Ve školách a podnicích je možné lidi
vychovávat k využívání aktivní mobility
při cestách do zaměstnání a do školy.
Město Vídeň proto udělá maximum
pro management mobility ve školách a
podnicích.

Management mobility pro nová
sídliště
Stěhování do nových lokalit je
často spojeno s přehodnocením
dosavadních způsobů využívání mobility.
V budoucnosti budou tito lidé o
možnostech mobility informováni a také
budou mít k dispozici širší spektrum
možností.
Smlouvy v oblasti soukromého
práva ohledně mobility
Tyto smlouvy doplňují pravidla zónování
a územní plán tehdy, když se zavádějí
cíle městského plánování. Pro snazší
podporu veřejných zájmů budou otázky
mobility zahrnuty do oblasti soukromého
práva.
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SDÍLET MÍSTO
VLASTNIT

“Sdílet místo vlastnit” je mezinárodní
trend. Byty, nábytek, zahrady, vybavení
a dokonce i auta nebo kola mohou být
využívány větším počtem osob. Sdílené
užívání je praktické, efektivní, pohodlné
a šetří peníze. Vlastnictví auta již mezi
mladými lidmi nedefinuje společenský
status, a proto se snižuje zájem o
pořízení automobilu. Sdílení jízdních kol
a automobilů prožívá v mnoha čtvrtích a
městech boom a je vnímáno jako doplněk
městské hromadné dopravy. Možnost
neustálého připojení k internetu pomocí
smartphonů zjednodušuje využívání těchto
služeb.

AUTA A KOLA K ČASOVĚ
OMEZENÉMU UŽÍVÁNÍ
Město Vídeň chápe bikesharing a
carsharing jako doplněk k městské
hromadné dopravě nebo chůzi pro
obyvatele, kteří nevlastní auto. Jedno
vozidlo v systému carsharingu nahradí 4-8
osobních aut. Do roku 2025 by mělo mít
50 % populace v okruhu půl kilometru od
domu stanici carsharingu, 40 % populace
by pak mělo mít v dosahu 300 metrů
stanici bikesharingu.

Stanice bikesharingu

Počet cest na sdíleném kole na stanici
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PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Další vývoj systémů bikesharingu
Bikesharing je ekologická multimodální
služba; systémy v centru města i v
předměstích stejně jako ve východním
Rakousku se stále rozšiřují. Snadno
proveditelné je i propojení s hromadnou
dopravou.
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Užší propojení carsharingu a
hromadné dopravy
Společně s přepravní společností Wiener
Linien připravilo město Vídeň strategii
pro podporu car sharingu, která nabízí
potenciálním poskytovatelům ve Vídni
jasné rámcové podmínky.
Stanovení základních bodů mobility
Body mobility umožňují rychlý přístup k
nízkoemisní mobilitě čtyřiadvacet hodin
denně.

ORGANIZACE
PŘEPRAVY:
CHYTŘEJŠÍ
ZPŮSOB MANAGEMENTU MOBILITY
tramvajemi dělají z chůze, cyklistiky a
městské hromadné dopravy atraktivní
alternativu.

Klíčem k posílení ekologické mobility
je efektivní propojení veřejné dopravy,
chůze a jízdy na kole. Kromě změny v
prostorovém uspořádání ulic jsou pro
správné fungování tohoto konceptu nutné
změny v organizaci dopravy. Výhoda
těchto opatření je v relativně rychlém
provedení a jeho nízké ceně. Kratší čekání
na křižovatkách, krátké a bezpečné cesty
a dodržování jízdních řádů autobusy a

Vídeň je obecně považována za město
mnoha pravidel a regulací. V budoucnosti
budou tato omezení menší. Nová
opatření v organizaci dopravy zjednoduší
“koexistenci” v dopravním provozu.

Instalace semaforů v hlavních městech spolkových zemích Rakouska v poměru k
celkové délce uliční sítě. (Počet instalovaných semaforů* na 10 km)
4.7
3.5

3.5
2.8
1.9

1.9

1.8

1.5
0.9

Vídeň

Štýrský
Hradec

Innsbruck

Linec

Salcburk

*počet křižovatek se semafory včetně řízených přechodů pro chodce a cyklisty

Bregenz

Klagenfurt St. Pölten Eisenstadt
Zdroj dat: VCÖ 2014

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Kratší čekání na přechodech
pro chodce a cyklisty
Při programování semaforů je důležitým
cílem co nejkratší čekací doba pro
chodce a cyklisty. Z toho důvodu budou
časy cyklů světelných signálů zkráceny.
Více křižovatek se zjednodušenou
kontrolou
V současné době je ve Vídni okolo 1300
semaforů. V mezinárodním i rakouském
měřítku je to vysoké číslo. V budoucnosti
by měly být křižovatky s řidším provozem
neřízené – tedy tam, kde je to vzhledem k
bezpečnosti provozu možné.

Zrychlení hlavních tepen městské
hromadné dopravy
Klíčem je zrychlení městské hromadné
dopravy, zkrácení celkového času
potřebného k cestování, spolehlivá a
pravidelná spojení v souladu s jízdním
řádem a kvalitně navržené přístupové
cesty k zastávkám.
Zkracování vzdáleností pro cyklisty
Aby se z cyklistiky stala ještě atraktivnější
varianta mobility, otevírá město Vídeň
mnoho jednosměrných ulic pro cyklisty k
obousměrnému provozu.
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DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA: PÁTEŘ
MĚSTA
Základní požadavek pro kvalitu života
a obchodní aktivity je funkční dopravní
infrastruktura. Ta zajišťuje zásobování
a přepravu obyvatel i zboží do cílových
destinací.
Pro zajištění obsluhy krátkých vzdáleností
mezi domovy a školou či prací,
funkční denní zásobování, bydlením a
volnočasovými aktivitami se ve Vídni
podniká mnoho. Nicméně v důsledku
nárustu populace a zvýšené potřeby
mobility se očekává zhoustnutí dopravy.
Preferování ekologické mobility je
žádoucí zejména proto, aby se snížil nebo
alespoň nenarůstal, počet jízd autem
vzhledem k vzrůstajícímu počtu obyvatel.
Růst by měl počet cyklistů a chodců.
Proto jsou investice do infrastruktury
velmi efektivní a žádoucí.

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉ
DOPRAVY
Metro, předměstská trať a tramvajové
linky se rozšiřují a roste jejich atraktivita.
Pokračuje včasná výstavba linek veřejné
dopravy do nově stavěných sídlišť. Plán
Vídeňské městské mobility pokládá
základy pro dalších dvanáct kilometrů
linek metra a osmnáct kilometrů
tramvajových linek.

PŘÍKLADNÁ OPATŘENÍ
Multimodální zastávky
Neopomenutelný význam v propojování
a přestavbě multimodální infrastruktury
mají hlavní dopravní uzly a intenzivně
využívané zastávky. Design a
bezprostřední okolí zastávek veřejné
dopravy bude v centru pozornosti.
Pohodlné využívání veřejné dopravy
16

VŠUDE BĚŽNĚ PĚŠKY
Dostatečně široké chodníky (minimální
šírka 2 metry) a přímé a půvabné cesty
by měly přilákat populaci k chůzi nejen
za účelem procházek ve volném čase a k
vyřizování pochůzek, ale také k běžnému
přesunu do práce, a to v každodenních
situacích. Vídeňská síť pěších tras chce
v budoucnosti nabídnout bezbariérové
pohodlné spojení mezi částmi městských
čtvrtí, uzly hromadné dopravy a dalšími
důležitými částmi města.

KAŽDODENNÍ JÍZDA NA KOLE
Cyklotrasy ve Vídli budou v budoucnosti
kvalitnější a propojenější. Cyklistika
se tak stane pro většinu populace
reálnou možností přepravy. Organizační
opatření zahrnující zrušení povinného
užívání vyhrazených cyklotras, změny v
načasování semaforů nebo přestavba
povrchů, které již neslouží k automobilové
dopravě, doplní daná opatření.
Cyklistické trasy pro dlouhé cesty s
vysokou kvalitou jsou vlajkovou lodí tohot
záměru.

a doplňkových služeb zvýší hodnotu
hromadné dopravy na předměstích a v
širší aglomeraci Vídně a přitáhne také
potenciální nové uživatele.
Vytvoření průchozích promenád
Obzvlášť vysoký standard zaznamenají
chodci na sedmi vybraných
promenádách. První dva projekty budou
zrealizovány do roku 2018.

Vytvoření dálkových cyklostezek
První cyklostezka pro dálkové/
meziměstské cestování a dojíždění bude
vybudována do roku 2013, další budou
do roku 2025 následovat.
Urychlení železniční dopravy ve
městě a kraji
“Soubor podmínek pro železniční
přepravu” zahrnuje vylepšení služeb
díky kratším intervalům mezi spoji,
zvýšení kvality a koordinovanou reklamu.
První zlepšení bude možné pocítit v
krátkém čase, další inovace již závisí
na projektech Rakouských federálních
železnic plánovaných na delší období.

Rozšiřování sítě metra
K vylepšení sítě metra dojde
prodloužením linky U1 do Oberlaa,
modernisováním linek U4 a U6,
prodloužením linky U2 a vybudováním
nové linky U5. Nápor na existující linky
bude rozptýlen mezi nově vzniklé.
Optimální spojení pro nové územní
výstavby
V mnoha případech je nejlepší volbou
pro propojení nově vzniklých územních
výstaveb tramvajová linka. V případech,
kdy je nutné vybudovat spojení se
středním stupněm zatížení, je rozšíření
sítě tramvajové dopravy v porovnání
s budováním nové části metra co se
výstavby i obsluhy týče. Nové linky
tramvajové dopravy budou zajišťovat
snadnější přístup k metru a příměstským
tratím, zároveň jsou využitelné jako
tangenciální spojení.

Ohniska expanze hromadné dopravy

Příměstská trať
Zlepšení provozu
Infrastrukturní projekty
Východozápadní osa

Tramvajové linky
Oblasti projektů tramvají z Balíčku
investic do veřejné dopravy z 27.
června 2014
Tramvajové projekty z Balíčku investic
do veřejné dopravy z 27. června 2014
Další tramvajové projekty

Rozšíření sítě
metra

Údržba a modernizace sítě metra

U1
U2
U5

U4
U6
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BYZNYS V
POHYBU

Hlavní zájem města Vídně je zavedení a
zesílení efektivní dopravy a logistického
systému. Z dobrých podmínek komerční
přepravy profitují firmy stejně jako
zákazníci, ke kterým se žádané zboží
dostává rychle a za nízkých nákladů – z
celé situace těží i Vídeň, která se celkově
stává atraktivní lokací.

FUNKČNÍ KOMERČNÍ
PŘEPRAVA V ROZRŮSTAJÍCÍM
SE MĚSTĚ
Pokud kvůli předpovídanému růstu
městské populace dojde k celkovému
zhuštění provozu, budou vídeňské
ulice zahlcené provozem, nedojde-li ke
změně návyků. Klíčový bude modální
posun stávajícího stavu směrem k
ekologické mobilitě za zachování stejných
dojezdových dob pro komerční transport.

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Další vývoj distribučních center
Rozšiřují se dvě distribuční centra ve
vídeňském přístavu a překladiště zboží v
Inzersdorfu.
Multifuknční jízdní pruhy a nakládací
zóny pro soukromou a obchodní
přepravu
V nových výstavbách a na již existujících
sídlištích budou mít multifunkční jízdní
pruhy za úkol nahradit konvenční
parkovací pruhy. Parkování bude
umožněno i nadále, tyto pruhy však bude
možné využívat i k jiným účelům.

VÍCE EFEKTIVITY, MÉNĚ EMISÍ

Logistika může v případě, že produkuje
co nejméně emisí a hluku, značným
způsobem pozitivně ovlivnit kvalitu
života ve Vídni a také tamní životní
prostředí. Město Vídeň identifikovalo
potenciál e-mobility ve flotilách vozidel
překonávajících enormní vzdálenosti. Pro
přepravu po městě na krátké vzdálenosti
se dobře hodí nákladní kola. Pro parkování
potřebují pouze minimum prostoru, jsou
nízkonákladová a mohou být využívána
i v oblastech se zklidněnou dopravou.
Efektivitu zvyšuje také skutečnost, že zboží
může být tímto způsobem doručováno bez
hluku a emisí.

Komunitní balíkové schránky
Komunitní balíkové schránky jsou
uzavíratelné kontejnery, do nichž je
možné doručovat balíky a ty z nich
vybírat. Mohou být umístěny ve volných
prostorách obchodů v přízemí nebo
blízko center hromadné dopravy, čímž
se sníží množství nevydařených pokusů
o doručení a zkrátí se dlouhé cesty k
výdejním místům.
Dobré podmínky pro nákladní kola
Město Vídeň vytvoří podmínky
odpovídající požadavkům na využívání
nákladních kol, zároveň jich bude více
využívat v městských službách.
Cílové financování e-mobility
Zejména pro firemní flotily nabídne město
Vídeň granty k zakoupení elektrických
vozidel.
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MOBILITA
POTŘEBUJE
INOVACE
Pro dosažení ambiciózních cílů, které si
Vídeň nastavila, jsou klíčové výzkum a
inovace. Příslušná opatření tak přispívají
k čilému rozvoji prakticky využitelných
výsledků výzkumu a inovací.

VÍDEŇSKÉ INOVACE PRO
MOBILITU
Vídeň vyvinula inovace mezinárodního
významu na poli městské a veřejné
dopravy hned v několika případech.
Cestovní informační systém “qando” a
“AnachB I VOR”, marketingový přístup
jako například celoroční jízdenky pro
městskou hromadnou dopravu za 365

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Cílené využívání financování
ve výzkumu a inovacích
Město Vídeň poskytuje přes své agentury
značné prostředky pro financování
komerčních inovací. Při přípravě projektu
musí být zváženy aspekty týkající se
mobility.
Blízká spolupráce s výzkumníky
a pedagogy
Kromě přímé oboustranné komunikace
mezi městem Vídní a vysokoškolskými
pedagogy napomáhají spolupráci
profesury, doktorské studijní programy,
platformy pro diplomové práce a
spolupráce ve výzkumu.

EUR a technologie dopravy zahrnující
ULF tramvaje s celosvětově nejmenší
výškou nástupní plochy, to vše zvyšuje
uživatelskou hodnotu hromadné dopravy.
Město Vídeň chce pokračovat v aktivním
výzkumu a vývoji, zejména v oblasti
projektů a aplikací, které mají posílit
ekologickou mobilitu. Multimodalita stejně
jako chůze, cyklistika a veřejné prostory
budou více než kdy dříve klíčovými
oblastmi rozvoje.

Šíření existujících inovací
Udržovány a rozšiřovány budou již
existující inovace jako je integrovaná
platforma mobility SMILE (kombinující
plánování tras, informace o dostupnosti
veřejné dopravy a ceně jízdenek stejně
jako přímou rezervaci a platbu pro různé
varianty dopravy) a grafická integrovaná
platforma (digitální podoba grafikonu
dopravní sítě zahrnující informace o
dopravě a plánování cest stejně jako
modelování dopravní situace).
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SPOLEČNĚ V REGIONU

Pro úspěch strategie dopravy ve
východní části Rakouska je stěžejní úzká
spolupráce a koordinace aktivit. Z toho
důvodu vytvořily Vídeň, Dolní Rakousko a
Burgenlandsko jako zcela první společná
základní opatření pro postup rozvoje v
této oblasti.
Společné problémy charakteristické pro
tento region zahrnují otázky populačního
růstu – zvláště v okolí Vídně, kde je
největší podíl přepravy uskutečňován
automobily – nákladní dopravy a
organizace hromadné dopravy v okolí
hlavních aglomerací.

Důležitost hromadné dopravy vešla v
obecné povědomí. Řešením se zdá
být přizpůsobení územního plánování
a regionálního rozvoje. Koneckonců je
třeba se vyhnout rozptýlenému osídlení
a zároveň je důležité, aby byla primární
hromadná doprava dostupná na hlavních
tazích stejně jako v řidčeji osídlených
oblastech, například přizpůsobením
nabídky veřejné dopravy poptávce.
Spolkové země se rovněž dohodly na
mezinárodních iniciativách, například
vývoji projektů mobility v regionu
Centrope ve spolupráci s přilehlými
regiony na severu a východu, nebo
projekty Trans-evropské železniční sítě.

PŘÍKLADY OPATŘENÍ
Regionální partnerství mobility pro
širší okolí Vídně
Kolem koridorů se budou vytvářet
takzvaná “regionální partnerství mobility”
se společnými cíli, opatřeními a projekty
– podobně jako to funguje u pilotního
projektu konceptu regionální mobility v
koridoru Schwechat – Letiště Vídeň.
Cyklistika za hranicemi města a v
jednotlivých oblastech
V zájmu většího rozšíření cyklistiky došlo
ke shodě v otázkách styku s veřejností
a rozšíření důležitých denně využívaných
cyklostezek vedoucích přes hranice
měst.
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Společné tendry na železniční
přepravu
Všechny tři spolkové země budou
cílit na stejný základ při vyjednávání s
železničními společnostmi, jakmile jejich
současné smlouvy vyprší.
Mezistátní multimodální dopravní
informační systém
Je třeba zlepšit dostupnost informací
o mobilitě v celém regionu Centrope.
Dlouhodobým cílem je vyvinout aplikaci
podobnou AnachB.at.
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VŠECHNA OPATŘENÍ
Veřejný prostor: Férové sdílení ulic
Zaměření na koexistenci v dopravě
Kvalitnější a bezpečnější školní nádvoří
Dočasné otevření ulic pro aktivní mobilitu
Kvalitnější prostor ulic – přitažlivější design a služby
Změna účelu uličního prostoru
Vysoká důležitost ekologické mobility v nových prostorech ulic
Vedení: Odpovědnosti a zdroje
Více zdrojů pro aktivní mobilitu
Spolupráce a služby městské správy pro jednotlivé čtvrti
Lokální plány mobility
Nástroje a procesy plánování pro budoucnost veřejné dopravy
Koordinace a klasifikace uliční a silniční sítě
Nové priority a požadavky na posudky dopravních expertů
Vytvoření systému sdílení dat ohledně mobility
Efektivní mobilita díky managementu mobility
Konzultace týkající se multimodální mobility: one-stop shop
Management mobility ve školách a podnicích
Management mobility pro nové čtvrti
Představení nové online kalkulačky cen bydlení a mobility
Smlouvy soukromého práva spojených s mobilitou
Sdílet místo vlastnit
Další rozvoj systémů sdílení kol
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CESTA K PLÁNU
MOBILITY PLAN
Městský plán mobility je konzistentním
odrazem změny paradigmatu od
plánování dopravy primárně v technickylogistickém duchu k mobilitě jako
interdisciplinární společenské výzvě.
Výsledkem jsou principy práce svázané s
hlavní myšlenkou:

PLÁN MĚSTSKÉ MOBILITY
JAKO VÝSLEDEK PROCESU
Plán městské mobility byl vyvinut na
základě řízené meziodborové snahy
přivést klíčové hráče k projektu od jeho
samého začátku.
Za zmínku stojí následující pracovní
formáty:
– V centru projektu stál tým mobility
složený ze zaměstnanců všech odborů
městské správy se vztahem k mobilitě
– K dvoufázovým diskuzím o plánu
mobility bylo přizváno všech 23
městských částí Vídně
– Na začátku léta 2014 se město
Vídeň obrátilo na obyvatele a vyzvalo
náhodně vybrané jedince, aby se
stali součástí Rady občanů pro plán
městské mobility
– Všechna opatření prošla procesem
“kontroly férovosti” tak, aby
zohledňovala zájmy skupin obyvatelstva
se specifickými potřebami.
Práce na Vídeňském plánu městské
mobility nekončí v okamžiku jeho přijetí
městskou radou. Dalším krokem je
spuštění implementačního procesu.
Takzvaná implementační partnerství mezi
městem Vídní a dalšími partnery zvenčí je
důležitým nástrojem k uskutečnění plánu.
Ta jsou zaváděna vždy, když je kvůli
vysoké komplexnosti problémů nezbytná
spolupráce mnoha partnerů.

PLÁN MĚSTSKÉ MOBILITY
JAKO SOUČÁST STRATEGIE
REGIONU
Velkou příležitostí byla spolupráce mezi
Dolními Rakousy a Burgenlandem, které
pracovaly na plánech mobility prakticky
současně. Jednalo se o důležitý krok pro
identifikaci zaměření, opatření a projektů
oběma ostatními spolkovými zeměmi a
zejména přijetí strategických dokumentů
všemi třemi spolkovými zeměmi ve
stejném časovém horizontu.

PLÁN MĚSTSKÉ MOBILITY
JAKO RÁMEC A KOMPAS
Plán musí být schopen reagovat na
změny v nárocích na plánování dopravy.
Z toho důvodu nejsou ustanovení
sestavena do plánů týkajících se
jednotlivých lokalit. Principy, přístupy
a seznam důležitých opatření poskytují
spíše návod, jak se v určitých situacích
chovat. Pravidelným monitorováním
podniknutých kroků a vývoje centrálních
ukazatelů mobility může být pokrok
změřen. To umožní v případě potřeby
zahájit další postup.

UDRŽITELNÝ PLÁN MĚSTSKÉ
MOBILITY

Vývoj Vídeňského plánu městské mobility
podle EU standardů Udržitelného plánu
městské mobility (SUMP).
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