Seminář
Úvod do SUMP
Prof Tom Rye | Edinburgh Napier University

Struktura prezentace

•
•
•
•
•
•

Proč potřebujeme plán
udržitelné městské mobility
(SUMP)?
Co je SUMP?
Jak se liší od standardních
dopravních plánů?
Cyklus SUMP
Co to znamená v praxi?
Zdroje a nástroje pro
vypracování SUMP
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Co je SUMP?
Plán udržitelné městské
mobility je strategickým
plánem, jehož cílem je
dosažení lepší kvality života,
a to prostřednistvím
uspokojujení potřeby
mobility lidí a organizací ve
městech a jejich okolí
Vychází z existujících
plánovacích postupů a
zohledňuje zásady
integrace, participace a
evaluace.

Ale to zní trochu nudně a
frázovitě,
že?

Zdroj: EU SUMP Guidelines, 2014

Projekt vytvořený jako součást SUMPu Vídně
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Zajímavější pohled: proč
potřebujeme SUMP?
Dopady přístupu založeného na
principech „předpovědět“ (např.
dopravní intenzit) a
„poskytnout/postavit“
• Delší cestovní čas a dopravní zácpy
• Vyšší emise skleníkových plynů
• Zhoršené ovzduší
• Negativní dopady na zdraví –
obezita, stres, nemoci krevního
oběhu atd.
• Centrům měst i předměstím dominují
auta
• Dopravní nehody
4

Proces vývoje dopravní politiky

Plánování pro pohyb lidí:
veřejná doprava, chůze,
cyklistiky, omezování aut

Plánování pro
auta: budování
silnic a parkovišť

Plánování pro živé
město: doprava jako
„služba“, odstranění
nevhodné dopravní
infrastruktury, podpora
jiných cílů (např. zdraví)
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Curtesy of Peter Jones, CREATE Scientific Coordinator

Tradiční dopravní plánování (stage
1) vs SUMP (stage 2 and 3)

•

Starší dopravní plánování - jaký projekt chceme
postavit?

•

SUMP: proces, který vede k tomu, že města jsou lepší a
udržitelnější místa pro život:

•

–
–
–
–
–

Revize problémů spojených s dopravou
Nastavení cílů k vyřešení problémů
Výběr aktivit/opatření, která tyto cíle naplní
Realizovat aktivity
Monitorovat, vyhodnocovat, revidovat, zlepšovat...

Shrnuto v plánu - ale velmi důležitý je proces vytvořejní
plánu
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Struktura SUMPu

Vize

Nastavení cílů a indikátorů
cyklistika

chůze

veřejná doprava

mobility
management
bezpečnost

management
parkování

dostupnost

údržba

organizace dopravy/
management

intermodalita

nákladní doprava

zapojení veřejnosti
Přístupy a aktivity/opatření pro každý mód
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Monitoring, evaluace, revize

integrace s ostatními politikami –
školství, zdraví, životní prostředí

Analýza problémů

Zaměření různých politických úrovní
Plán udržitelné městské mobility (SUMP)
Úroveň 1
• Průměrná rychlost v
dopravní síti
• Denní variabilita
• Dopravní zácpy

Úroveň 2
• Frekvence a
spolehlivost veřejné
dopravy
• Přístup k autobusovým
zastávkám a stanicím

• Dostupnost parkovacích
• Bezpečnost dopravní i
míst
sociální
• Dopravní nehody
• Snadné cestování
• Hluk
• Modal split veřejné
• Znečištění ovzduší
dopravy

Úroveň 3
• Čas cestování pro
různé druhy dopravy
• Intenzita pouličních
aktivit
• Čas strávený v místní
oblasti

• Hodnota vysoce
kvalitního veřejného
prostoru
• Zdraví obyvatelstva

• Podíly pěších a cyklistů

• Sociální interakce

• Délka cesty od dveří ke
dveřím pro různé druhy
dopravy

• Sociální rovnost a
začleňování

Curtesy of Peter Jones, CREATE Scientific Coordinator

• Odloučené komunity
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SUMPy a tradiční dopravní
plánování
Tradiční dopravní plánování

Udržitelné městské dopravní plánování

Zaměřeno na dopravu

Zaměřeno na lidi

Hlavní cíl: Kapacita a rychlost dopravního proudu

Hlavní cíle: Dostupnost a kvalita života

Plánování na základě politických rozhodnutí, plánování výhradně
odborníky na dopravu

Důležité zájmové skupiny vč. uživatelů, škol, zaměstnavatelů,
provozovatelů MHD apod. jsou aktivně zapojeny

Doména dopravních inženýrů

Mezioborové plánování

Chybějící vazba na vyšší strategické cíle při řešení problémů
konkrétního uličního prostoru („hašení požárů“)

Důraz na dosahování měřitelných cílů a dopadů ve všech
úrovních dopravního plánování

Hlavním tématem je infrastruktura

Kombinace infrastruktury, ovlivňování poptávky po dopravě,
dopravních služeb a informací, propagace

Plánování vedené investicemi

Dosažení cílů pomocí efektivních výdajů

Zaměření na velké a nákladné projekty, které mohou jeden problém
vyřešit, ale jiné problémy vyvolat

Postupné zvyšování efektivity celého dopravního systému,
optimalizace

Pasivně se přizpůsobuje dopravnímu vývoji (počítá např.
s nárůstem stupněm automobilizace, na jeho očekávané budoucí
hodnoty navrhuje dopravní stavby, čímž k nárůstu přispívá)

Aktivně dopravní vývoj a chování cestujících ovlivňuje tak,
aby hromadná a nemotorová doprava zůstaly
konkurenceschopné vůči automobilové dopravě

Izolovanost (plánování automobilové, cyklistické a městské
hromadné dopravy zvlášť)

Integrovaný přístup (společné plánování; změna v jednom
způsobu dopravy ovlivní ostatní způsoby dopravy)

Omezené monitorování dopadů investic a jiných dopravních
opatření

Intenzivní vyhodnocování dopadů, poučení se
z realizovaných aktivit

Zdroj: ELTIS SUMP Guidelines, 2014
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Čeho je možné dosáhnout?
Evropská města se přeměnila, aby se stala
udržitelnějšími a životaschopnějšími místy
prostřednictvím integrovaného,
strategického a dlouhodobého plánování
dopravy
Tato videa shrnují proces SUMP a způsob, jakým přeměna probíhala
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-1
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-2
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-3
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Kvalita života a politika mobility

www.mercer.com
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Může město změnit svou tvář - a
svou ekonomiku?
Od implementace SUMP::

dnes

Pokles počtu obyvatel –
návrat lidí zpět do města
- zvýšení počtu obyvatel
o 5% v letech 1999-2008

•

Investice na osobu 20%
nad průměr regionu

•

Růst nových firem o
25% nad průměr regionu

•

(zdroj – www.gent.be)

Photos: City of Gent

80tá léta

•
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Implementace, která bere v potaz
veřejnost
Aktivní informovanost směrem k veřejnosti o úpravách železniční
stanice

Source: Project Gent Sint-Pieters, www.projectgentsintpieters.be/
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Lublaň – transformace centra města
Před a po SUMP: Slovinsko

Město Lublaň, ELTIS Photo Library
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Lublaň

15

Lublaň
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Ekonomické a zdravotní benefity
SOCIO-ECONOMICKÉ ÚDAJE

Zisk společnosti za kilometr ujetý
na jízdním kole v Kodani

Náklady společnosti na kilometr
ujetý automobilem

ZDRAVOTNÍ
PŘÍNOSY

2012 obyvatelé Kodaně vlastnili přibližně 650 000 jízdních kol a 125 000
vozů, což odpovídá 5,2 jízdním kolům na každé auto

Snížení úmrtnosti dospělých, kteří
denně jezdí do práce a z práce na kole

Hodnota zdravotních přínosů z jízdy
na kole v Kodani (DKK)

obyvatelů Kodaně mají
přístup ke kolu

Copenhagen
Výňatky ze zprávy Copenhagen
Green Accounts 2012.
Zdroj grafiky: Město kodaň
Rozdělení způsobů cest do práce nebo za vzděláním v Kodani, 1996-2012
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Krakov
•
•

Zlepšení autobusových a tramvajových zastávek a prostředí pro pěší v
kontextu širší strategie
Cíle politiky - bezpečnost, ochrana zdraví, sociální začlenění, cestovní
ruch

Photo: Maciej Michnej

Photo: ELTIS / Harry Schiffer
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Notingham
Počet přepravených osob tramvajemi a autobusy v Notinghamu a okolí

Prognóza

Skutečnost
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Přehled úspěchů: York
Úspěchy 2001-2006:
• Nárust počtu cestujících v
autobusech o 45%
• Doprava ve špičkách nižší
než v r. 1999
• Park & Ride služba vysoké
kvality
• 10% celkový nárůst podílu
cest pěší/cyklo/veřejné
dopravy na cestách do
města ve špičkových
hodinách
• Přes 20% snížení počtu
dopravních nehod

Zdroj: City of York council, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Známý proces plánu udržitelné městské
mobility (SUMP)
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Ale co to znamená v praxi?
Rozšířené představy o SUMP

SUMP v praxi

Každý musí prodat své auto

Někteří lidé používají své auto méně

Žádné další budování nových silnic Podívejte se na levnější varianty, ale možná postavte
silnici, pokud je to nejlepší způsob, jak dosáhnout vašich
cílů
Žádné další budování nové
Přemýšlejte o tom, co chcete dosáhnout (bezpečnost,
dopravní infrastruktury
lepší prostředí, lepší ekonomiku?) A poté zvolte opatření,
která tyto cíle dosáhnou. Přemýšlejte před tím, než něco
postavíte
SUMP omezuje lidi v cestování chce snížit mobilitu

Zajištění dostupnosti, aby lidé mohli získat to, co
potřebují

Je to jen o životním prostředí

Jde o životní prostředí, bezpečnost, kvalitu života, zeleňr,
hospodářský růst – a o to, jak nám doprava pomáhá
dosáhnout těchto věcí

Všichni budeme muset do příštího
roku jezdit na kole

Pomalu se budou měnit dopravní návyky během několika
let, takže dojde ke snížení používání aut
22

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Jaké jsou časté překážky v pořízení
SUMP?

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence v organizaci a odpovědnosti - interní přínosy
Politický závazek
Špatná integrace mezi politikami a plány, např. územní
plánování a prevence dopravní indukce
Omezené zdroje a dovednosti (vytváření
schopností/kapacit)
Financeí pro implementaci
Omezená podpora veřejnosti a zúčastněných stran
Nedostatek dat nebo zdrojů pro monitorování a
vyhodnocování
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PROSPERITY nabízí souhrny ze SUMPů
tzv. Champion Cities v češtině
Vídeň

Dundee, Skotsko

Sint Niklaas, Belgie

Vitoria Gasteiz, Španělsko
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Existuje spousta zdrojů k tématu
SUMP
Evropská platforma k SUMP | www.eltis.org/mobility-plans
CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu
CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu
CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu

ADVANCE | www.eu-advance.eu
CH4LLENGE | www.sump-challenges.eu
ENDURANCE | www.epomm.eu/endurance
EVIDENCE | www.evidence-project.eu
Poly-SUMP | www.poly-sump.eu
Urban Transport Roadmaps | www.urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-courses | www.civitas.eu
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ELTIS je dobrým zdrojem informací a
osvědčenými postupy
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
SOLUTIONS webinar: Plány udržitelné městské mobility (64minut)
Jedná se o dotazník o
vývojovém procesu
SUMP, umožňuje
plánovacím orgánům
měřit jejich pokrok
směrem ke kvalitnímu
plánu udržitelné městské
mobility.

26

Některé manuály a kurzy týkající se
klíčových úkolů / komponent SUMP
Manuály lze stáhnout na
adresewww.sumpchallenges.eu/kits
Online školení o těchto
výzvách k dispozici
https://www.mobilityacademy.eu/course/index.php
?categoryid=4
Další kurzy / webové
semináře související s SUMP

https://www.mobilityacademy.eu/course/
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Inventář nástrojů městské mobility
CIVITAS - online databáze s více než 100
nástroji
http://civitas.eu/tool-inventory

Urban Transport Roadmaps tool (training session 3)
www.urban-transport-roadmaps.eu
Kvantitativní nástroj pro podporu vývoje scénářů, stanovení priorit a
cílů, vypracování účinných balíčků opatření v plánovacím cyklu
SUMP
SMP Nástroj pro plánování mobility založený založený na
skutečných faktorech (EN)
http://www.wbcsdsmp.org
Nástroj, který podporuje města při přípravě plánů udržitelné
městské mobility založených faktech a na 19 indikátorech
udržitelné mobility
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Prof Tom Rye
Transport Research Institute (Výzkumný ústav dopravy)
Edinburgh Napier University
5 Colinton Rd | SCOTLAND
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk
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