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PUM Karviná

1

Úvod

1.1

Struktura dokumentu

Vize a cíle Plánu udržitelné mobility Karviná jsou vypracovány v souladu s Metodikou pro přípravu plánů
udržitelné mobility 2.0. Návrh vychází především ze Strategického plánu ekonomického rozvoje města (dále
SPER).
Vize mobility představuje hlavní strategické směřování rozvoje mobility, rozvíjí vizi, zpracovanou v rámci
SPER a propojuje ji s dalšími tematickými oblastmi.
Strategické cíle vycházejí z průniku Vize mobility, obecných principů udržitelné městské mobility
a nadřazených strategických dokumentů a zabírají hlavní řešené oblasti vize a opatření.
Specifické cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené (SMART), podrobněji
specifikující rozsah a cílené dopady Plánu udržitelné městské mobility. Pro jednotlivé cíle jsou (resp. budou
na základě modelované kvantifikace) stanoveny indikátory, které umožňují vyhodnocování naplňování PUM.
Oblasti opatření jsou hlavní skupiny posuzovaných opatření.
Typová opatření jsou konkrétní infrastrukturní, organizační, nebo provozní opatření.
Rozvojové scénáře jsou tři různé variace naplnění vize prostřednictvím kombinace opatření, nebo různé
míry ambicí opatření (např. míry regulací nebo pobídek). Srovnání vyhodnocených návrhových scénářů
umožňuje v součinnosti s veřejností stanovit preferované nastavení dopravní politiky města. Tyto scénáře jsou
sestaveny tak, aby souhrn jejich opatření v každé variantě vedl k naplnění stanovených cílů a vize mobility.

Vize
mobility
Strategické cíle
Specifické cíle
a indikátory
Tematické oblasti opatření
Návrhová opatření
Scénář 1

Scénář 2

Scénář 3

3 návrhové scénáře,
posouzeny dopravním modelem z hlediska indikátorů
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Strategické a specifické cíle

Strategické cíle rozvíjejí tematické oblasti vize a dávají jim konkrétní, měřitelné rysy. Specifické cíle vycházejí
zejména z tzv. indikátorů SUMI (sady indikátorů, vytvořené Evropskou komisí, harmonizované na evropské
úrovni)1. Jednotná metodika sběru a vyhodnocování dat pro stanovení úrovně indikátorů zjednodušuje proces
monitoringu PUM, a zároveň umožňuje tzv. benchmarking: postupné srovnání stejných indikátorů v kontextu
většiny evropských měst.
Další cíle a indikátory vycházejí z indikátorů Městské agendy pro EU2 (indikátory GRI) a dalších strategických
plánů města Karviná: Adaptační strategie na změnu klimatu, Paktu starostů aj. Způsob a frekvence
vyhodnocování monitorovaných indikátorů bude navržen v rámci samostatného Plánu implementace
a monitoringu.

2.1

A: Udržitelnost na prvním místě: změna
dělby přepravní práce ve prospěch
udržitelných způsobů dopravy

Základem dopravy ve městě je chůze, doplněna v rámci města a na delší cesty zejména dostupnou, rychlou
a komfortní veřejnou dopravou a možnostmi jízdy na kole. Město je dále zklidňováno a rozvíjeny jsou nová
kapacitní a komfortní propojení pěší a cyklistické dopravy pro městské části, významné cíle i (nad)regionální
trasy.
Specifické cíle:
A1. Zlepšení dělby přepravní práce ve prospěch udržitelných modů dopravy (hlavní indikátor SUMI):
podle kilometrů a počtu cest a dopravního prostředku.
A2. Zvýšení příležitosti pro aktivní mobilitu: zlepšuje se dostupnost infrastruktury pro chůzi a cyklistiku
(indikátor SUMI 10).
A3. Zvýšení bezpečnosti aktivních modů dopravy: snižuje se míra nehodovosti pro aktivní mody, relativně
k jejich využití (indikátor SUMI 13).
A4. Zvýšení kvality veřejných prostor: roste vnímaná spokojenost s veřejnými prostory (indikátor SUMI 14).
A5. Zlepšení multimodální integrace: dostupnosti přestupních uzlů (indikátor SUMI 11).
A6. Nárůst vnímané spokojenosti se službami veřejné dopravy (indikátor SUMI 12).
A7. Nárůst počtu a podílu bezpečných přechodů pro chodce.

1

Seznam indikátorů dostupný zde: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_en

2

Městská agenda je představena na: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urbanagenda-eu_cs
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B: Snižování dopadů dopravy

S proměnou městské ekonomiky je provázána i podpora čisté, aktivní mobility. Město hledá soulad mezi
veřejným a obytným prostorem a prostorem dopravním. Bezpečnost silničního provozu je prioritou.
Specifické cíle:
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.

2.3

Snižování emisí a imisí z dopravy (indikátor SUMI 3).
Snižování nehodovosti a úmrtí z dopravy: naplnění Vize 0 (indikátor SUMI 5).
Zvyšování vnímané bezpečnosti ve veřejné dopravě (indikátor SUMI 18).
Snižování podílu dopravních ploch (indikátor SUMI 17).
Snížení podílu obyvatel vystavených nadlimitnímu hluku z dopravy.
Snížení průměrného věku (věková struktura) vozidel (indikátor GRI).

C: Zlepšení dopravní dostupnosti a podpora
ekonomických příležitostí

Základem PUM je posílení místní nabídky – rozvoj kompaktního města, který posiluje ekonomický rozvoj
a zároveň vytváří síť cílů, snadno dostupných pro všechny. Město ale pracuje také na výrazném zlepšení
dostupnosti v rámci regionu, státu i přes hranice s Polskem a Slovenskem: aktivně spolupracuje s regionem
a krajem na nastavení dobrých, integrovaných spojení klasických i nových služeb veřejné a sdílené dopravy.
Specifické cíle:
C1. Zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro nejchudší skupiny obyvatel (indikátor SUMI 1).
C2. Zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro lidi se specifickými potřebami (indikátor SUMI 2).
C3. Zkracování doby dojížďky do práce a do škol (indikátor SUMI 16).
C4. Zvýšení funkční diverzity městského prostředí (indikátor SUMI 15).
C5. Snižování dopravních zácp a zdržení (indikátor SUMI 8).

2.4

D: Zlepšení stavu a odolnosti infrastruktury

Město aktivně reaguje na klimatickou změnu a s ní spojená rizika a dopady změnou přístupu k navrhování šedé
a modrozelené infrastruktury. Snižuje se nárůst nových zpevněných (asfaltových, betonových ploch), a stávající
jsou postupně transformovány pro zvýšení odolnosti, zdraví a ekosystémových funkcí (zasakování a retence
vody, mikroklimatické podmínky, redukce teplotních ostrovů).
Specifické cíle:
D1. Snižování podílu nepropustných ploch (Adaptační strategie).
D2. Snižování vnitřního dluhu v oblasti oprav a rekonstrukcí místních komunikací.
D3. Snižování emisí skleníkových plynů (indikátor SUMI 7).
D4. Zvyšování energetické efektivity dopravy (indikátor SUMI 9).
D5. Zvyšování kvality pěších propojení (technický stav a kvalita, údržba, čistota) (indikátor GRI).
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3

Seznamy

3.1

Seznam zkratek

GRI

Global Reporting Initiative

PUM

Plán udržitelné mobility

SMART

Specific/Measurable/Achievable/Realistic/Time-bound

SUMI

Sustainable urban mobility indicators
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