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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.
Strategická 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 a z hlediska indikátorů
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Vize mobility: jak bude vypadat
doprava v roce 2040?

Vize vychází z Vize SPER:
„Pohodové město žijící vlastním životem“
Být pohodovým městem představuje silnou a zavazující ambici, neboť město musí být připraveno nabídnout
vyhovující podmínky pro odlišné skupiny obyvatel s různými zájmy a potřebami v jejich jednotlivých životních
obdobích. Tato vize tak vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj města.
Dále vychází z hlavních stavebních kamenů vize SPER:
Karviná je vyhledávaným rezidenčním městem
Bezpečné město (#Bezpečná Karviná) s odpovídajícím rozsahem služeb, které nabízí vysokou kvalitu života
pro všechny své generace.
Karviná je univerzitním městem a centrem profesního vzdělávání
Progresivní město (#Progresivní Karviná), které rozvijí ekonomickou aktivitu svých obyvatel, poskytuje kvalitní
podmínky pro vzdělávání a zajímavé pracovní příležitosti především v oborech s vyšší přidanou hodnotou.
Karviná lázeňským městem a atraktivní rekreační oblastí regionu
Atraktivní město (#Atraktivní Karviná) a jeho okolí v nové pohornické krajině se stává cílem rekreace
a odpočinku ostravské aglomerace a polského příhraničí.
Karviná je sebevědomým a hrdým městem
Hrdé město (#Hrdá Karviná), které navazuje na svou hornickou minulost a je propojeno se světem, ve kterém
má dobrou pověst.
Karviná je soudržným městem
Soudržné město (#Soudržná Karviná), ve kterém panuje mezi jejími obyvateli vzájemná solidarita, respekt
a pomoc jeden druhému.
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Vize mobility: Karviná, pohodové město přístupné
pro všechny
Návrh Vize mobility v Karviné propojuje:
Současné i budoucí generace, s příslibem udržitelného a čistého růstu města, přitahujícího nové obyvatele.
Návštěvníky i místní: vytváří lákavé prostředí pro rekreaci, sport, setkávání, kulturní a společenské akce,
bez nadbytečné zátěže města motorovou dopravou.
Všechny ekonomické skupiny: doprava ve městě i do regionu je dostupná a nediskriminující a vytváří
dobré podmínky pro prosperitu.
Všechny bez ohledu na zdraví, věk nebo schopnosti: doprava i prostředí jsou dobře vybavené,
bezpečné, bezbariérové a cenově dostupné. Karviná je městem krátkých vzdáleností.
Lidi i přírodu: je založena na rekultivaci krajiny, adaptaci na klimatickou změnu a snižování dopadů dopravy
na zdraví a životní prostředí.
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