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[1] Úvod – definice problému 

Lidstvo se jako vždy v minulosti i na samém počátku nového tisíciletí setkává 

a potýká s nejrůznějšími problémy vyspělé civilizace.  Civilizace,která překročila 

hranice nejen sama sebe, ale i hranice spotřeby dané přírodou.  Otázka vyčerpání 

zdrojů Země se stává čím dál tím více naléhavější.  Lidstvo stále hledá nové zdroje 

a cesty zpracování a využití různých materiálů, pokrok vědy v mnoha odvětvích 

lidské činnosti neustále velmi rychle postupuje. 

Lidé automaticky přijímají nové možnosti vyspělé civilizace, aniž by sami byli 

schopni rozlišit hranici mezi přirozenou potřebou lidstva tak, aby se samo lidstvo 

nestalo, není – li již tomu tak, tím ovládaným prvkem civilizací.  Člověk si přirozeně 

v tomto nepřetržitém procesu hledá svou roli, jeho dosavadní pozice vůči okolí se 

logicky mění a dochází tak k přeměně vztahů a postojů člověk, město, příroda.  

Člověk se odmítá stát pouze tichým přihlížejícím elementem. 

Zachování identity jednotlivce se stává prioritní potřebou, potřeba odlišit se, 

vystoupit z davu je čím dál častějším jevem ve společnosti.  Samotné zachování a 

utužení vlastní identity města, místa existence a aktivit člověka, zůstává díky 

nejrůznějším módním, technickým a sociálním trendům spíše potlačeno.  Zároveň 

s každým novým civilizačním rozmachem dochází k expanzi města, které se 

v krátkém časovém úseku mění ve velkoměsto. 

 

Město bylo od pradávna místem, kde se lidé společně setkávali, žili a tvořili, 

a proto by měla v dnešní anonymní době role jednotlivců – obyvatel města růst. 

Úloha chodce jako jedince umožňujícího přímý kontakt tváří v tvář, jedince 

komunikujícího s okolím se stává nezbytnou součástí „živého“ města.  Proto, aby 

město bylo funkční, je potřeba koncentrovat lidi a události, teprve potom se město 

stává městem lidí, městem místa, městem momentu. 

 

   [2] Cíl práce 

 Cílem práce je analyzovat úlohu chodce v dnešní struktuře města. Nalézt 

optimální funkční, provozní a prostorové vazby a principy mezi veřejnými prostory 

a napojenými aktivitami dle hlavního kritéria usnadnění pěšího pohybu a přístupu. 

Komplexně charakterizovat veřejný prostor jako celek spolu s přilehlými aktivitami 

tvořícími urbanistickou a architektonickou jednotu daného prostoru. Upozornit na 



    PĚŠÍ POHYB VE STRUKTUŘE MĚSTA 

                                                                                                                          3 

chůzi jako součást životního stylu a nalézt optimální řešení pro vhodně navržená a 

udržovaná veřejná prostranství, zlepšení integrace sítí a podpory v územním a 

prostorovém plánování. 

Práce si klade za cíl shrnout známé poznatky z dané problematiky, stanovit 

předpoklady a směry dalšího rozvoje městského prostranství spolu s hlavním 

kritériem pěšího pohybu. Práce by měla také upozornit na možnosti participace 

obyvatel ve městech, která by mohla přispět ke kvalitnímu rozvoji měst a 

k definování společné politiky v této problematice. Snahou této práce je poukázat 

na co nejvíce aspektů při tvorbě a dotváření města jako místa pro plnohodnotný 

život obyvatel 21. století. Vytvořit města jako místa identity a kontextu především 

z hlediska volného pohybu pěších osob spolu se stávající urbanistickou strukturou 

daného místa. 

 

Evropská města existovala v minulosti vždy v rámci říší i mimo ně, v národních 

státech a režimech, a přežívala jako centra společenského života, ekonomických 

procesů. Vytvářela základní prvky našich společností a států, byla středisky 

průmyslu, umění, obchodu, vzdělání a vlád.Náš současný městský životní styl, 

zvláště s našimi modely dělby práce a pracovních funkcí, využití půdy, dopravy, 

průmyslové výroby, zemědělství, aktivit volného času a takto daným životním 

standardem, nás činí zodpovědnými za prostředí, ve kterém žijeme. 

Je jisté, že lidé a jejich budoucí generace nemohou využívat zdroje v průmyslových 

zemích na nynější úrovni bez poškození přírodního bohatství. Proto si práce klade 

za důležité poukázat na města jako na  klíčové prvky v procesu změn životních 

stylů, výroby, spotřeby a  formování městského prostředí. 

Cílem práce je upozornit na přednosti ekologičtějších způsobů dopravy ve 

městě, jako je zejména chůze, cyklistika a veřejná doprava a možnosti využití 

kombinace těchto způsobů přeprav.  

 

2.1 Hypotéza: 

 
Významný podíl městské udržitelnosti a životaschopnosti spočívá 

v redukování potřeby dopravy a vytvoření kvalitních sítí pěších tras, cyklistických 

tras a podpory veřejné dopravy. 
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  [3] Pěší pohyb - město 

Soudobé město se stává místem mezilidských kontaktů, obrazem sociálního 

rozvrstvení obyvatel, vztahů mezi společenskými skupinami a rozmístění moci. Pěší 

pohyb, jakožto forma kontaktu tváří v tvář, se stává důležitým aspektem 

fungujícího města. Proto je třeba analyzovat úlohu chodce v dnešní struktuře 

města, nalézt optimální funkční, provozní a prostorové vazby a principy mezi 

veřejnými prostory a napojenými aktivitami dle hlavního kritéria usnadnění pěšího 

pohybu a přístupnosti cíle pro chodce 

 

Pohyb chodců se od ostatních forem přepravy odlišuje hlavně svou 

nepravidelností a spontánností. Jedná se o nejpřirozenější a co do počtu cest 

nejčastější formu pohybu vůbec. Zároveň jsou však chodci nejzranitelnějšími 

účastníky silničního provozu. Proto je potřeba je preferovat a chránit. Intenzita 

pohybu chodců je závislá na délce cesty, především na její atraktivitě. Ta se 

projevuje nejen jejími bezpečnostními parametry, tj. mírou zabezpečení vůči střetu 

s motorizovanou dopravou, ale zejména její psychologickou atraktivitou, tedy 

architektonickým řešením, množstvím a pestrostí různých vjemů, četností setkání s 

jinými lidmi a v neposlední řadě subjektivním pocitem bezpečí, zejména v nočních 

hodinách. Nebezpečným a neatraktivním místům se lidé vyhýbají a místa protkaná 

kapacitními silnicemi a křižovatkami bez možnosti volné chůze těžko budou patřit k 

vyhledávaným lokalitám. Skladba pěšího proudu je velmi nesourodá. V proudu 

pěších na místních komunikacích jsou zastoupeny všechny věkové kategorie — od 

dětí přes dospělé až po seniory a osoby se sníženou pohyblivostí. I co do účelu 

cesty je skladba pěších nesourodá, závislá na místních podmínkách. V tomtéž 

prostoru se často pohybují chodci, kteří se někam ryze účelově přesunují (typicky 

spěchají do práce) s chodci, kteří pohyb spojují s jinou aktivitou — nakupováním, 

prohlížením výkladů, navazováním kontaktů. Řešení pohybu chodců proto musí dle 

konkrétní situace odpovídat rozdílným požadavkům obou skupin (přímý a rychlý 

pohyb versus možnost nerušeného pobytu v uličním prostoru) a umožnit jejich 

koexistenci. 

 

Na chodce je možné nahlížet ze dvou hledisek: 

 - chodec, který svůj pohyb zcela záměrně orientuje na pohyb pěší za účelem 

procházky, korza či styku s ostatními osobami 



    PĚŠÍ POHYB VE STRUKTUŘE MĚSTA 

                                                                                                                          5 

 – chodec, který pouze prochází určitým místem bez větší interakce s okolím 

 

Je také možné hodnotit chodce z hlediska délky pobytu na jednom určitém 

místě. Bylo jasně prokázáno, že pokud bydlíte delší dobu v nějakém místě, trpíte 

vůči němu provozní slepotou. Město vnímáte v rámci svých pochůzek a potřeb a 

nevšimnete si něčeho, co návštěvníka, který chodí pomalu a zdánlivě bezúčelně, 

okamžitě osloví, zaujme či udiví. Chodec, který se v místě pohybuje již delší dobu a 

dobře ho zná, je lehce rozpoznatelný. Takový pedestrián se většinou pohybuje 

rychle, okolní zástavbu vnímá velmi sporadicky. Zatímco pěší pohyb osoby 

nacházející se na místě poprvé, je více rozvážný, okolní zástavba je důležitou 

součástí dané trasy a okolní prostor je vnímán komplexně. 

 Historicky je město charakterizováno hustotou různých aktivit na relativně 

malé ploše. Ve městě jeho obyvatelé trávili většinu času, bydleli zde, pracovali, 

potkávali se a společně se bavili. Pěší a automobilová doprava tento obraz 

spoluutvářela. Automobilismus změnil vnímání kvalit města, požadavek mobility je 

kladen na první místo. Pěší chůze spoluutváří klasické město. Umožňuje navazovat 

a udržovat společenské kontakty. Na ulici se lidé mohou potkávat, promluvit spolu. 

Tím, že na ulici někdo je, přirozeně tuto ulici kontroluje, sledováním okolí chodci 

posilují bezpečnost místa. Chodci oživují veřejná prostranství. Přitahují další lidi, 

aby pobývali na ulicích a náměstích. Chůze vyžaduje nejmenší nároky na prostor, 

neznečišťuje okolí, nevyžaduje další plochy pro parkování. Pravidelná chůze patří 

k nejzdravějšímu způsobu pohybu. 

 

Dále je možné porovnat pěší pohyb osob v samotném centru města a 

v příměstských oblastech. Centrum města má být ohniskem lidských zájmů. 

V každém městě je centrum nejpřitažlivějším prvkem nesoucím stopy historického 

vývoje svými veřejnými prostory, ulicemi, náměstími, kostely a dalšími soubory 

budov. Návštěvník města si většinou z něj odnáší obraz historického jádra, které se 

mu vrývá do paměti. V dnešní moderní době význam a vybavení jádra – centra 

města mění svůj charakter. Zatímco příměstské části se postupně mění v komerční 

a obytné zóny, centra měst plní spíše funkci historickou, správní a kulturně- 

společenskou. Jsou zde soustředěny stavby občanské vybavenosti celoměstského i 

nadměstského významu. Centrum je místem pracovních příležitostí, místem 

setkávání, relaxace a odpočinku. V současné době díky vzkvétajícím a stále více 

oblíbeným příměstským velkoobchodům počet chodců v centrech měst ubývá.  
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Atraktivní se pak centra stávají jen pro určitou skupinu obyvatel v určitou denní 

dobu. K markantnímu úbytku obyvatel v centrech měst dochází především během 

víkendů, kdy většina osob směřuje především za rekreací, sportem a do nákupních 

center. V těchto dnech se v centrech měst pohybují především chodci nejstarší 

věkové kategorie, a to zejména za účelem korza, jak tomu bývalo dříve.  

 

Otázka pěšího pohybu ve městě úzce souvisí s velikostí města, s jeho 

uspořádáním. Trend dnešní doby je spíše takový, že jednotlivé městské či 

příměstské části nabývají na významu a stávají se stále více svébytné. Dochází zde 

k promísení obytných, obslužných a pracovních zařízení a obyvatelé těchto oblastí 

tak ztrácejí potřebu návštěv městských center. V těch dochází k vytlačování 

trvalého bydlení jinými lukrativnějšími funkcemi jako je bankovnictví, 

administrativa, sídla firem snažících se umístit na „dobré adrese“. Dalším 

negativním dopadem na centra měst mají také neregulované nebo nesprávně 

regulované výstavby velkoplošných maloobchodních zařízení v dotyku s centrem 

města. Přináší to zvýšení automobilismu, výstavbu plošně náročných parkovacích 

zařízení a celkový negativní dopad na životaschopnost centra útlumem obchodu 

v rámci drobných podnikatelských aktivit. Velké investice pak proudí do staveb pro 

individuální dopravu umožňující rychlé spojení okrajových částí města. Kapacitními 

komunikacemi a složitými křižovatkami přibývají bariéry pro plynulý a bezpečný 

pěší pohyb. Zaparkovaná auta ve městech zaplňují ulice a náměstí a znemožňují 

nebo znepříjemňují tak pohyb na těchto místech.  

 

Pěší pohyb ve městě je vždy předurčen vymezením daného prostoru. Ten je 

formován architektonickým a urbanistickým uspořádáním. Každá epocha měla své 

určité pojetí prostoru. Středověké cítění prostoru bylo vždy pojednáno jako 

ohraničené místo významově zabarveno náboženským či antropomorfním obsahem. 

Základem středověkého prostoru vždy bylo ohrazené opevněné sídlo s uzavřeným 

náměstím a vertikální věží. Dimenze půdorysu byly odvozeny z forem pěšího 

pohybu. V renesanci a baroku je kladen důraz na estetiku a geometricko-vizuální 

principy, které vedly k velkolepým prostorovým koncepcím. V novověku měl 

prostor vždy významový obsah. Charakteristický pro něj byl výtvarný řád, 

uspořadatelnost a otevření dálek. V období funkcionalismu pak dochází k vytváření 

prostoru jako stejnorodého a významově neutrálního kontinua. Mobilita se stává 

základním rysem moderního života, opěvována je krása dopravního ruchu a 
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otevřenost měst. V současné době člověk potřebuje pocit mobility a otevřenosti, ale 

zároveň i pocit zakotvenosti, pocit interiority.  

   [4] Příklady zahraničních řešení 

4.1  Portland (OR) 

 

Jedním z příkladů dobře fungujícího mladého města, které se snaží být 

městem pro lidi a především pro chodce, je americké město Portland ve státě 

Oregon. Má 1,5 miliónu obyvatel a rozprostírá se na severozápadě USA.   Vyrostlo 

kolem řeky Willamette, jádro se nachází na jejím západním břehu.  Má pravoúhlý 

šachovnicový systém ulic a obytných bloků, jejich velikost je menší než bývá 

obvyklé u jiných amerických měst, takže jednotlivá místa jsou velmi dobře 

přístupná a nevzniká tak bariéra pro chodce. Místní obyvatelé můžeme označit za 

tzv. aktivní obyvatele, zabývají se problémy města a sami se aktivně zapojují do 

řešení nejrůznějších problémů. Město není jednostranně orientováno na 

automobilovou dopravu, je zde kladen velký důraz na povznesení ulic a chodce jako 

takového. Chodníky jsou široké, a tak umožňují déle se na jednotlivých místech 

zdržovat. Probíhá zde také regulace parkování a dochází k omezení tranzitní 

dopravy. Je dobré si povšimnout, že tyto jednotlivé body lze aplikovat prakticky 

všude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Pioneer Courthouse Square, Portland 

 

 

 Jedním z hlavních náměstí v centru města je Pioneer Courthouse Square. 

Toto náměstí vzniklo díky občanskému hnutí „Přátelé PCS“, kterému se podařilo 
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shromáždit finanční prostředky na inventář a dlažbu náměstí.  Samotní obyvatelé 

Portlandu měli možnost si zakoupit dlaždici a nechat si na ni vyrazit své jméno a 

stát se tak vlastníky a spolutvůrci svého města. 

 

Hlavními směrnicemi vývoje a vzhledu města Portland je především identita 

města, priorita chodců a zformování projektu. Základem vytvoření nového 

fungujícího města je správná volba velikosti jednotlivých bloků budov. V Portlandu 

se tyto rozměry pohybují kolem 61 x 61 metrů ( pro srovnání v Seattlu nalezneme 

bloky o velikosti 244 x 244 metrů ) (J.Gehl,L.Gemzøe,2002). Tyto menší rozměry 

skýtají mnohé výhody, a to především umožňují silnější pronikání světla, vzduchu, 

snadnější pohyb pro chodce, dělení dopravy mezi větší počet ulic. Ulice a náměstí 

jsou považovány za scénu ve dne i v noci.  Budovy podél ulic jsou v kontaktu mezi 

vnitřním a vnějším prostorem. Město se snaží umožnit co nejideálnější podmínky 

pro chodce, jsou zde vytvořena místa k prodlévání s vhodnými slunečními a 

povětrnostními podmínkami, požadavky na nové stavby obklopující náměstí či ulice 

jsou vždy zaměřeny s ohledem na požadavky chodců. 

Ve směrnicích je detailně popsáno schéma rozdělení chodníků na zóny 

s různými funkcemi. Chůze musí být pohodlná, chodci musí být dostatečně 

chráněni před projíždějící dopravou, musí být také zajištěny bezpečné přechody na 

křižovatkách a vytvořeny dostatečné bezbariérové prostory. 

Další kritéria pro kvalitní zformování projektu zahrnuje správné vztahy budov 

k veřejným prostorům dle stavebních předpisů. Přechod z exteriéru do interiéru 

budov a vis versa by měl být co nejsnazší.   

Budovy vymezující náměstí a parky by měly být uspořádány tak, aby mohly 

dostatečně sloužit k venkovním aktivitám a vytvářely aktivní okrajové zóny.  Dále 

pak budovy na rozích by měly vytvářet aktivní kříž, a to vždy se vstupem na rohu. 

Důležité průhledy by měly být zachovány a prostory pod mosty vždy upraveny 

s ohledem na chodce. 

4.2  Kodaň – město s vizí 

Do roku 1962 byly všechny ulice ve středověkém středu města plné 

automobilů a všechna náměstí byla využívána jako parkoviště. Jak doprava 

narůstala, prudce se zhoršovaly podmínky pro pěší. Dne 17. listopadu 1962 byla 

hlavní ulice Kodaně Strøget přeměněna na pěší zónu. Tato přeměna byla tenkrát 
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předmětem vzrušené debaty. Lidé tvrdili, že pěší zóna na ulici v Dánsku nemůže 

prostě fungovat. Ale kupodivu se brzy ukázalo, že nové prostředí bez automobilů si 

obyvatelé Kodaně velice oblíbili. Tímto rokem se tedy datuje počátek postupné 

přeměny, která od té doby stále probíhá. Dnes má Kodaň živý střed města, který 

přitahuje návštěvníky po celý rok. 

V současnosti je v Kodani více než 96 000 m2 prostor bez automobilů (33 % z toho 

jsou ulice a 67 % patří městským náměstím). Zatímco úroveň pěší dopravy se v 

minulých desetiletích v podstatě nezměnila, město dnes nabízí chodcům a 

cyklistům daleko více možností, jak příjemně strávit čas, než v roce 1968. Během 

letních měsíců jsou pěší zóny plné lidí, kterým město nabízí řadu společenských a 

kulturních akcí. V zimních měsících pak lidé mohou bruslit pod širým nebem. 

„Namísto širokých a hlučných ulic ve městě i mimo ně a šestipodlažních 

podzemních garáží pod celým středem města, Kodaň zvolila méně automobilů a 

mimořádně přitažlivý střed města. Kodaň je živoucím důkazem, že to funguje“ 

(J.Gehl,L.Gemzøe,2002).  

 

       

                 rozvoj ulic a náměstí ve středu města Kodaň, 1962-96 

 

 

Jak se ulice a náměstí ve středu města měnily na pěší zóny a vylepšovaly 

svůj vzhled, tak se oblast stávala přitažlivější, a zároveň méně přístupnou pro 

motoristy. Městský úřad přijal integrovanou strategii řízení dopravy pro střed 

města: 

- omezení počtu parkovacích míst (poplatky za parkování na ulicích jsou relativně 

vysoké), 

- snížení počtu jízdních pruhů na několika hlavních trasách do města a namísto 

toho využívání daného prostoru pro autobusy a cyklistické pruhy, 
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- omezení průjezdní dopravy, při současném rozvoji sítí příměstských vlaků, 

autobusů a cyklistických stezek. 

Ve středu města se 80 % veškerých cest vykonává pěšky a 14 % jízdou na kole. 

Automobilová doprava ve středu města byla omezena a dopravní zácpy se již 

netvoří. Klíčem k úspěchu bylo nepochybně to, že se tyto dost zásadní změny 

prováděly postupně. Tento přístup „krok za krokem“ dal obyvatelům čas, aby se 

přizpůsobili, aby se přeorientovali z používání osobního automobilu na chůzi, jízdu 

na kole a používání veřejné dopravy (J.Gehl,L.Gemzøe,1996). 

   4.3  Štrasburk, Francie 

Město Štrasburk začalo již v roce 1992 uskutečňovat první etapu plánu na 

odstranění automobilů ze středu města a na uvolnění prostoru pro veřejnou 

dopravu, autobusy, nové tramvajové linky, cyklisty a pěší. Cílem plánu bylo rozšířit 

oblast bez aut ve středu města včetně zákazu průjezdní automobilové dopravy; 

ulice v centru byly určeny jen pro tramvaje, autobusy, taxíky,kola a pro pěší. Dvě 

nové tramvajové linky začaly využívat prostor ulice, který dříve zabíraly osobní 

automobily. Dopravní chaos, který měl podle předpovědí nastat po zamezení 

průjezdní dopravy, nevznikl. Naopak, vozidel, vjíždějících do středu města, výrazně 

ubylo. 

V roce 1990, před realizací této strategie, dosáhl denní počet vozidel na 

komunikacích v centru přibližně 240 000. Do roku 2000 tento počet poklesl o více 

než 16 % na 200 000 aut za den. Pokud by tato strategie nebyla přijata, počet aut 

v centru města by se v téže době naopak zvýšil na 300 000, tedy o 25 %. Přitom v 

tom samém období došlo ve Štrasburské aglomeraci jako celku 

k celkovému nárůstu dopravy. Není možné říci, kolik dopravy „vymizelo“: určitý 

podíl dopravy byl vymístěn na okružní trasy, ale významný objem dopravy 

skutečně vymizel. Navíc díky této strategii začala veřejnost jezdit 

více na kole a používat veřejnou dopravu, lidé také začali využívat systém 

„zaparkuj (auto) a jeď (veřejnou dopravou)“ (Park-and-Ride). 

 

Základní situace 

Město Štrasburk se rozkládá na březích Rýna a je známé svými kanály, 

přechody přes řeku, historickými budovami a památkami. Střed města, který leží 

na ostrově, byl vybrán jako místo světového kulturního dědictví UNESCO. 
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Během osmdesátých let minulého století čelilo město narůstajícím problémům 

souvisejícím s dopravou: častými dopravními zácpami, 

znečištěním ovzduší, hlučností a vysokou úrovní nehodovosti. Střed města stále 

méně přitahoval návštěvníky. Navíc se zdálo, že historický půdorys ulic s 

památkami a historickými budovami, zahlcený stále rostoucím počtem osobních 

automobilů, nenabízí dostatek prostoru pro případnou změnu. 

 

Strategie: Plán městské mobility 

Cílem plánu bylo snížit nadvládu osobních aut ve středu města a podpořit 

využívání udržitelnějších forem dopravy, veřejné dopravy, cyklistiky a chůze. 

Na začátku devadesátých let minulého století bylo přijato rozhodnutí 

vybudovat dvě nové tramvajové linky obsluhující střed města. K tomu, aby bylo pro 

koleje dost místa na ulici, bylo nezbytné přerozdělit uliční prostor (před automobily 

dát přednost tramvajím). V roce 1992 na zkušební dobu vznikla v centru města 

oblast bez automobilové dopravy. Po ukončení zkušební doby zde vznikla trvalá 

zóna bez dopravy, rozšířená o výstavbu tramvajové linky B. 

Navíc byl střed města uzavřen pro průjezdní automobilovou dopravu (téměř 40 % 

celkového dopravního objemu). Pokud nyní auta do čtvrtí ve středu města vjíždějí, 

musejí složitě kličkovat a navíc není možné projíždět z jedné čtvrti do jiné, 

průjezdní doprava je směřována na velké třídy na vnějším okruhu nebo na objízdné 

trasy. Pro místní obyvatele a obchodníky v centru města platí výjimky. Ve středu 

města se musí platit parkovací poplatek, takže zde řidiči nenechávají auta stát delší 

dobu, což vede k účinnějšímu využívání prostoru. Cyklisté a chodci mají volný 

přístup do všech oblastí. 

   

První tramvajová linka A byla uvedena do provozu v roce 1994, druhá linka B byla 

dokončena v roce 2000. Podél nových tramvajových linek byla vybudována 

parkoviště typu „Park-and-Ride“ (parkovací lístek z tohoto parkoviště je zároveň 

jízdenkou na tramvaj pro všechny cestující ze zaparkovaného automobilu). 

Zastávky tramvají byly vybudovány tak, aby měly nástupní plochu zvýšenou na 

úroveň podlahy nízkopodlažního vozu. 

Proti projektu byli především obchodníci z centra města. Ti se obávali, že během 

prací na instalaci tramvajových linek zkrachují, protože se k nim nedostanou 

zákazníci (k tomu ale ve skutečnosti nedošlo). Také se báli, že přeměna středu 
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města na pěší zónu jim radikálně sníží tržby, protože lidé nebudou moci dojet k 

obchodu autem. Proto rozpoutali silnou kampaň. 

Magistrát města spolu s provozovatelem městské veřejné dopravy zahájili aktivní 

informační kampaň tak, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o prospěšnosti 

projektu. Bylo to poprvé, kdy se francouzské město této velikosti a významu 

postavilo proti zavedeným pravidlům, na která byli lidé doposud zvyklí. 

V rámci komunikační strategie začala radnice využívat časopisy a místní deníky 

(časopis „CUS“, „Dernicres Nouvelles d'Alsace“) a plakáty vyvěšené po městě. 

Symbolem kampaně se stal medvídek „Bruno“, který sloužil jako logo projektu. 

„Bruno“ vedl řidiče automobilů a pěší po objížďkách a přeložkách cest a také je 

informoval o tom, jak postupují práce na projektu. 

Bylo zřízeno telefonní středisko pro vyřizování dotazů a stížností. 

 

Přijetí strategie 

Silná opozice proti projektu nakonec ustoupila všeobecně kladnému přijetí a 

daná strategie byla i politicky úspěšná. Projekt neznamenal pro většinu obchodníků 

žádnou významnou ztrátu příjmu – naopak některé obchody zaznamenaly nárůst 

tržeb. Někteří obchodníci a někteří místní obyvatelé nyní žádají o přeměnu svých 

ulic na pěší zónu nebo alespoň o zavedení parkovacích poplatků v těchto ulicích. 

Přeměna na pěší zónu totiž zvyšuje hodnotu nemovitostí a parkovací poplatky 

stimulují rychlejší obrat parkujících automobilů, což má za následek lepší obchody. 

 

Kvalita života 

Vymístění aut ze středu města a volný prostor pro chodce a cyklisty - to 

zvýšilo kvalitu života jak místních obyvatel, tak návštěvníků města. Náměstí 

Kleber, historické srdce města, kterým kdysi projíždělo 50 000 vozů denně, bylo 

přeměněno na oázu klidu. Chodci se mohou nyní pohybovat v tišším, čistším a 

bezpečnějším prostředí bez automobilů, na náměstí mohou vjíždět jen tramvaje a 

kola (s výjimkou aut pro zásobování, pro ty jsou určené hodiny), dále hasičské a 

sanitní vozy. 

 

Klíčové faktory úspěchu / získané poznatky1 

                                                 
1Pramen: Comunnauté Urbane de Strassbourg 
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- Musíte mít silnou politickou vizi a věřit svému cíli, zvláště pokud čelíte 

opozici. 

- Je nutné o projektu diskutovat s odborníky i s veřejností. 

- Pravidelně informujte o postupu v projektu. 

- Ukažte veřejnosti zřetelné výhody, které přinese přerozdělení silničního 

prostoru či uzavření ulic pro automobily. 

[5] Význam a budoucnost 

Z uvedených příkladů je patrné, jakým způsobem lze řešit uspořádání města 

ve prospěch pěšího pohybu a provozu, jak prospět městskému životu, od vývoje 

jednotlivých pěších zón až ke komplexní koncepci chůze a městského života 

v celém městě. Mnohdy dochází k soustředěnému zásahu pouze v malé části 

města, avšak zbytek města působí velmi jednostranně. Je důležité dbát na integraci 

různých funkcí. Ve městech s dobrými podmínkami k životu dochází k promísení 

obchodů, kanceláří, míst ke vzdělání atd., jednotlivé instituce nejsou od sebe 

odděleny a funkce města jsou v rovnováze. Vše je možné dosáhnout pěšky. Tento 

vyvážený vztah by měl být i mezi jednotlivými funkcemi dopravy. Příklady měst 

nám poukazují na prostorové řešení, které zvýhodňuje chodce a jeho pobyt ve 

městě. Tyto příklady jsou dokladem toho, že existuje mnoho zdařilých odpovědí na 

otázku, jak utvářet vhodné podmínky pro život ve městě. 

 

I v 21.století se zajisté budou lidé stěhovat do příměstských aglomerací, kde 

budou chtít nalézt kvalitní bydlení se všemi výhodami života mimo město, 

s kulturním vyžitím a sociálními kontakty. Stejně tak lidé žijící ve velkoměstech 

budou vyhledávat nové cesty kvalitního bytí v něm. Naštěstí lidé vždy budou 

potřebovat komunikovat se světem a představa, že nebudou potřebovat živé 

bytosti kolem sebe, je mylná. Pokud bude správně koncipována struktura města, 

život v něm bude moci nabídnout kvalitní bydlení s dostatkem zeleně, příležitosti ke 

každodenní rekreaci a případně pohodlnou dopravou. Pěší pohyb je prostředkem, 

který kombinuje dopravní a rekreační funkci.  
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 [6] Udržitelné plánování území 
 

Udržitelnost jako pojem je něco, co by se mělo uchovat, co by mělo zůstat. 

Udržitelnost (neboli trvalá udržitelnost, ekologická udržitelnost) je schopnost 

udržovat způsob života do nekonečna. Aby byla udržitelnost možná, je nutno se 

vyvarovat vyčerpání zdrojů. 

 

Udržitelná architektura se snaží minimalizovat negativní následky budov 

zvyšováním jejich efektivnosti a moderací v použití materiálů, energie a prostoru. 

Důraz se klade na umístění budov a jejich orientaci vůči slunci, použití 

obnovitelných materiálů a místní využívání odpadků a výkalů. Udržitelnost měst je 

možné podporovat omezením, jak dálkové importace energie, vody a potravin, tak i 

odpadů (tepla, znečištěného vzduchu a vody, nevyužitého „lidského hnoje“). 

 

Jestliže chceme zachovat prostor a krajinu jako rozvíjející se a zároveň s trvale 

udržitelným potenciálem, je potřeba přesně definovat náš cíl.  K tomuto cíli je 

nutné stanovit dobu dosažení a také definovat indikátory, které budou měřit 

naplňování cíle. 

 

Udržitelný rozvoj se skládá z mnoha problémových okruhů, které je potřeba při 

plánování rozvoje území sledovat. Jedná se o celou škálu problémů od životního 

prostředí ( kvalita ovzduší a vod, biodiverzita a další), přes socio-ekonomické 

problémy (bydlení, mobilita a doprava, finanční služby, výroba atd.), až ke 

komplexním, jako je kvalita ekosystémů, sociální a ekonomická soudržnost apod. 

 

V současnosti hraje významnou úlohu v rozvoji měst pohyb obyvatel, který má 

přímý vliv na územní plánování. Realitou dnešních měst je stěhování se z centra na 

okraj či těsně za správní hranici města (tzv.suburbanizace). Většinou dochází 

k tomu, že v atraktivně situovaných obcích počet obyvatel roste, kdežto v ostatních 

obcích počet obyvatelstva stagnuje nebo klesá. S tímto jevem je proto potřeba 

pracovat. V první řadě je zapotřebí přizpůsobovat mu uspořádání území a snažit se 

zatraktivnit města a omezit suburbanizaci, nebo s sebou přináší spoustu 

negativních jevů. Je potřeba i zohlednit přirozené pohyby obyvatelstva jako je 

poměr mezi porodností a úmrtností, dále pak změna věkové struktury 

obyvatelstva, změna podílu cizinců na celkovém obyvatelstvu a v neposlední řadě 
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vliv sociální situace – například nezaměstnanost v regionu atd. Úkolem trvale 

udržitelného územního plánování je řešit problémy obyvatelstva tak, aby bylo 

dosahováno co nejlepší soužití ve společnosti a aby byly naplněny potřeby všech 

obyvatel bez ohrožení budoucích generací. 

 

Dobré plánování prostoru snižuje vzdálenosti mezi lidmi a základními službami a 

funkcemi prostoru. Studie ukázaly, že větší hustota residenční oblasti snižuje 

spotřebu energii při každodenním cestováním. Ovšem tito lid z hustě obydlených 

oblastí mají jasně vyšší spotřebu zdrojů při cestách ve svém volném čase. Proto je 

velmi důležitý význam parků a jejich dostatečná dostupnost. Bylo prokázáno, že 

lidé se snazším přístupem do zeleně mají významně menší spotřebu energii při 

svých volnočasových aktivitách, než ti, kdož tuto možnost nemají. 

 

[7]Modelování pěšího pohybu 

Se zvyšující se hustotou obyvatel ve městech roste i zájem o předvídání a 

pochopení měřítka pěšího pohybu, které vede ke zkvalitnění koncipování měst a 

efektivnějšímu navrhování dopravní struktury. Literatura obsahuje mnoho různých 

modelů pěšího pohybu, které byly vyvinuty pro konkrétní aplikace, ale jen málo 

těch, které poskytují obecný model řešení jak v oblasti dopravy, tak v oblasti 

pěšího pohybu ve městech za normálních i nepříznivých podmínek. 

 

Přibližně od 60. let minulého století existují výzkumy, které se zabývají 

popsáním zákonitostí pěšího pohybu. Jejich pochopení je důležité pro účinné 

plánování a navrhování zařízení pro pěší dopravu, jakými jsou např. komunikační 

plochy na veřejném prostranství, v dopravních terminálech či v obchodních 

domech. Matematické modely vzniklé implementací těchto zákonitostí jsou pak 

využity při tvorbě simulačních nástrojů umožňujících podrobné zkoumání pěších 

proudů v různých situacích (David Pöschl, Lukáš Týfa, Simulační modely pěších 

proud, 2011).  

Jeden z prvních modelů byl navržen v roce 1972 Sandahl & Percivall 

k posouzení vlivů nákupních zón a parkovacích zařízení na pěší provoz ve švédském 

městě. Porovnávali počet chodců v centrální části nákupního střediska oproti 

daným znakům jednotlivých podlaží, parkovacích zařízení, dostupnosti veřejné 

dopravy apod. Podobně Puskarev a Zupan (1975) analyzovali přítomnost chodců 
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v ulicích Manhattanu. Porovnávali počet chodců v jednotlivých sektorech-blocích 

budov spolu s podlažností budovy, s velikostí chodníku a dostupností dopravy.  

 

Na rozdíl od použití charakteristik vztahujících se na jednotlivé objekty, 

Hillier2 a jeho spolupracovníci použili jednotlivé znaky vlastní sítě. Podle jejich 

prostorového modelu space syntax3 zjištěné záznamy představují topologické 

vlastnosti jednotlivých přímek-čar, které předpokládají vztah k pozorovanému 

počtu chodců na ulicích. V důsledku toho, že space syntax nemůže brát v úvahu 

vlivy jako je například změna prodejního patra se předpokládá, že morfologické 

vlastnosti na rozdíl od funkčních vlastností budou určující pro schéma pohybu 

chodců. 

 

Aktuální prostorové modely chování – nový rámcový model 

Orientační rámec pro zjištění modelu chování chodce založený na teorii 

maximalizaci užité hodnoty, byl již navržen. (Kitazawa, Shibasaki, 2003) Ten 

zahrnuje změnu cílů cesty a proces zpětné vazby - smyčku informací. Základní 

struktura pojetí tohoto modelu je uvedena na obrázku 1. 

7.1 Space syntax 

Termín space syntax zahrnuje soubor teorií a metod pro analýzu prostorových 

konfigurací. Hlavní myšlenkou je, že prostor lze rozdělit na jednotlivé části, které 

lze analyzovat jako síť možností, později reprezentovat jako soubor map a grafů, 

které popisují vzájemné propojení a začlenění těchto prostor. Je založen na třech 

základních koncepcích prostoru:  

• isovist (popularizovaný Michaelem Benediktem z Univerity Texas), či 

viditelnost polygonu - zorné pole z konkrétního místa  

• axiální prostor (popularizovaný Bille  Hillierem z UCL), přímý pohled a možná 

cesta   

• konvexní prostor (popularizovaný Johnem Peponisem a jeho spolupracovníky 

z Georgia Tech), všechny body uvnitř polygonu jsou viditelné na všechny 

ostatní body v mnohoúhelníku.  

                                                 
2 Hillier a spol,1993; také Teklrnburg a spol,1994 
3 viz níže uvedená kapitla Space synatx 
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Tři nejvíce populární metody Space syntax uliční sítě jsou: integrace, výběr a 

hloubka vzdálenosti. 

Integrace – zaznamenává, kolik otočení člověk musí udělat z jednotlivých částí ulic, 

aby dosáhl na všechny ostatní části ulic v celkové uliční síti při použití nejkratší 

cesty. Pokud je množství otáček potřebných k dosažení všech úseků v grafu 

analyzováno, pak analýza měří integraci při poloměru „n“. První protínající úsek 

vyžaduje pouze jednu otočku, druhý vyžaduje dvě a tak dále. Uliční úsek, který 

vyžaduje nejmenší množství otočení k dosažení všech ostatních ulic je nazýván 

„nejvíce integrovaný“ a obvykle je zastoupen výraznými barvami jako je červená a 

žlutá.  

Výběr – je nejsnazší chápat jako „vodní tok“ v síti ulic. Představte si, že každý 

segment ulice má počáteční zatížení jedné jednotky vody, která pak začne téci 

z počátečního úseku ulice do všech ostatních uličních částí, které jsou s ní 

propojeny. Pokaždé, když se objeví křižovatky, zbývající hodnota průtoku je 

rozdělena rovnoměrně mezi rozdělující se ulice, dokud nejsou dosaženy všechny 

ostatní segmenty ulic v grafu. Například na první křižovatce protínající jednu ulici, 

počáteční jedna hodnota je rozdělena mezi další dvě zbývající hodnoty jedné 

poloviny a přidělena mezi dvě křížící uliční segmenty. Při dalším pohybu je zbývající 

hodnota jedné poloviny rozdělena mezi protínající ulice a tak dále. Když je 

proveden stejný postup pomocí jednotlivých segmentů jako výchozích bodů pro 

výchozí hodnotu jednoho, pak získáme graf konečných hodnot. 

Hloubka vzdálenosti – je nejvíce intuitivní ze všech tří analytických metod. 

Vysvětluje lineární vzdálenost od středu každého uličního segmentu k centrálním 

bodům všech ostatních segmentů. Je-li každý segment úspěšně vybrán jako 

výchozí bod, pak je dosaženo grafu rostoucích konečných hodnot. Ulice s nejnižšími 

hodnotami Hloubky vzdálenosti jsou nazývány nejbližšími ke všem ostatním ulicím.  

   [8] Participace obyvatel ve městě 
 

 Je třeba chránit krajinu v okolí města tím, že budeme vytvářet 

atraktivní prostředí uvnitř města. Atraktivita městského prostředí zvýší zájem lidí o 

bydlení a pobyt ve městě a omezí tak nežádoucí rozpínání do krajiny. Vytvoření 
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takového města může záviset na samotných obyvatelích. Ti se mohou velkou 

měrou podílet na svém okolí a spoluutvářet tak prostředí, ve kterém budou žít.  

8.1 Pojem „participace“ 

 

Participací občanů ve městě rozumíme proces sdílení informací a idejí mezi 

zvolenými a kvalifikovanými zástupci města a obyvateli tak, že každý má možnost 

se do plánovacího procesu svého města zapojit a aktivně se na něm podílet. Má 

možnost ovlivnit rozhodování a podílet se na utváření svého bezprostředního okolí.  

 

Aktivní účast obyvatel může vznikat jak z popudu města – subjektu,který má 

pravomoc a odpovědnost za příslušnou aktivitu, tak z vlastní iniciativy občanů. 

Dochází k dosažení cíle, který by byl odděleně jen velmi těžce realizovatelný. 

Obyvatelé se cítí součástí dění a procesu utváření svého okolí. Každý občan má 

možnost prosazovat své názory, přání a potřeby, což může vést k zcela odlišnému 

přístupu ke svému okolí. Tyto podněty jsou založené na konkrétních potřebách lidí, 

kteří na tomto místě žijí, tvoří a setkávají se po delší časový úsek a své přání 

zakládají na praktických zkušenostech. Zároveň však takový člověk může trpět tzv. 

provozní slepotou, a to především k detailním věcem a komplexnímu obrazu 

daného místa.  

Spolupodílení široké veřejnosti na „vlastním“ městě, prostoru a krajině poskytuje 

pocit sounáležitosti s lokalitou a podněcuje vzájemnou důvěru k samotnému místu. 

Město se pak stává atraktivnější, dochází ke snížení rizik sociálních konfliktů. 

K úspěšnému podílení se občanů na tvorbě vlastního okolí může dojít 

především díky správné motivaci a možnosti reálného dosažení vytčeného cíle. To 

je možné především v oblastech měst, která mají prostředky a možnosti pro 

uskutečnění takovýchto projektů. Města se silnou samosprávou a silnými jednotlivci 

- autoritami, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní a mají odborné znalosti řešeného 

problému, mají základní potenciál motivovat své spoluobčany k zapojení se jak 

v plánovacím procesu, tak ve vlastní realizaci. 

 

Jaké jsou u nás možnosti zapojení se do procesu utváření svého města? 

V České republice existuje několik nadací, které se snaží o participaci obyvatel ve 

městě. Většina z nich se snaží spolupracovat s místními samosprávami, 

organizacemi, podporovat jejich záměry a splňovat jejich představy o nové či 



    PĚŠÍ POHYB VE STRUKTUŘE MĚSTA 

                                                                                                                          19 

upravené podobě prostředí, v němž každodenně žijí. Místní organizace jsou 

reprezentovány místním obyvatelstvem, dochází ke komunikaci s dalšími osobami 

v místě bydlícími, dochází k řešení a obohacení místního života. Během posledních 

let se potvrzuje, že aktivní zapojení veřejnosti do procesu přeměny a utváření 

životního prostředí a vztahů v něm je jednoznačně prospěšné a pomáhá vzniku 

zdravé občanské společnosti. Stále více je patrná rostoucí poptávka po službách v 

této oblasti, ale zároveň i nedostatek odborníků, schopných tuto činnost 

profesionálně vykonávat. V souvislosti s přibližováním se k evropským standardům 

se participace veřejnosti stává přímo podmínkou realizace projektů financovaných 

ze zdrojů Evropské unie.  

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické 

projekty ve všech regionech České republiky. Posláním nadace Partnerství je 

pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní 

prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast 

občanů na věcech veřejných. Zapojení veřejnosti do rozhodování o svém životním 

prostředí chápe tato nadace jako jeden ze základních pilířů fungování společnosti. 

Jednou z metod, které tato nadace využívá, je metoda utváření místa. 

Lze tedy konstatovat, že i u nás je možné nechat promluvit „hlas lidu". 

Otázkou zůstává, k jakým problémům se má „hlas lidu“ bezprostředně vyjadřovat. 

Ty se zdají být neomezeny, každý lidský počin, aktivita i pasivita mají vliv na 

prostředí, ve kterém člověk žije. Město jako takové, příroda či životní prostředí 

nemohou mluvit samy za sebe, měli bychom to být tedy my, kterých se to 

bezprostředně dotýká. Svoboda slova, vyjádření vlastního názoru je jedním ze 

základních prvků demokratické společnosti, nejsme a neměli bychom tedy v tomto 

ohledu být limitováni žádnými pravidly či zákony. Možnosti prezentace názoru 

jednotlivce jsou neomezené pod podmínkou, že respektují názory jiných. Tento, 

v našich zemích relativně nový „fenomén“ by se měl stát součástí našich životů tak, 

abychom byli schopni vytvořit město – místo – prostor na celý život. 
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[9]Příklady z České republiky 
 

Také v České republice musejí města a obce řešit problematiku spojenou s 

nárůstem automobilové dopravy. Současný rozvoj této dopravy má negativní dopad 

na životní prostředí tím, že znečišťuje ovzduší emisemi ze spalovacích motorů, je 

významným emitentem hluku a vibrací, přispívá ke změnám klimatu, a navíc 

způsobuje velké zábory prostoru a jeho fragmentaci – jak provozem a 

komunikacemi, tak při parkování vozidel. Nevýznamná není ani energeticky 

náročná výroba vozidel a jejich likvidace na konci životního cyklu.  

Pro zlepšení současného stavu přijala Česká republika řadu opatření, která jsou v 

souladu s evropskými trendy. Vláda ČR schválila svým usnesením č. 882 v červenci 

2005 Dopravní politiku České republiky na léta 2006 – 2013. Jedním z témat této 

politiky je omezení vlivu dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, a dále rozvoj 

městské hromadné dopravy v rámci IDS a zaměření výzkumu na bezpečnou a 

environmentálně šetrnou dopravu (Dopravní politika České republiky pro léta 2005-

2013, 2005). 

Vláda ČR také podporuje rozvoj cyklistiky – dopravy přátelské k životnímu 

prostředí. Proto byla v roce 2004 Usnesením Vlády ČR č. 678 byla schválena 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Strategie je 

východiskem pro rozvoj cyklistiky jako rovnocenné součásti dopravního systému 

(J.Martínek a kolektiv, 2005).  

Města a obce v ČR se rozhodly přijmout řadu opatření k omezení negativních 

dopadů rozvoje dopravy. V současné době se jedná především o zklidňování 

dopravy ve městech, v řadě měst se řidiči stále častěji setkávají s okružními 

křižovatkami, zpomalovacími prahy nebo dělícími ostrůvky. 

      9.1 Příklady zklidňování dopravy v Praze 

Praha 1 – Zklidnění ulice Dlouhá4 

V roce 1999 proběhla rekonstrukce ulice Dlouhá mezi křížením s ulicemi 

Masnou a Rybnou. Úprava byla zaměřena na zklidnění dopravy s podmínkou 

zachovat nebo zvýšit počet parkovacích míst, která byla stavebními úpravami jasně 

definována. Součástí prací bylo rozšíření chodníků a vysázení vysoké zeleně. Ulice 

                                                 
4 Pramen: Konference – Město pro pěší, Brno, únor 2008 
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byla zároveň na dvou místech zvednuta na úroveň chodníku, což brání rychlé jízdě 

automobilů. 

 

Praha 7 – Zklidnění komunikace ulice Husarova před budovou ZŠ5 

V blízkosti školy Tusarova byl zanedbaný park, který byl rekonstruován 

současně s dopravní úpravou kolem školy. Obytná zóna, která zde vznikla, tvoří 

přirozený zpomalovací prvek integrovaný s přechodem pro chodce do krásně 

upraveného parku. Vozovka tvořena dlažebními kostkami je v délce přibližně 30 

metrů zvednuta na úroveň chodníku, od kterého je oddělena sloupky, a současně je 

směrově vedena ve tvaru písmene Z, což zajišťuje pomalou jízdu automobilů. 

   9.2 České Budějovice 

Město postupně buduje a doplňuje ucelený systém městských páteřních 

cyklistických propojení. Součástí tohoto systému je 10 městských cyklotras. 

Dlouhodobým cílem je dosáhnout změny dělby přepravní práce v Českých 

Budějovicích ve prospěch cyklistické dopravy (z současných 9 % na 16 % ze všech 

cest vykonaných během dne). Předpokladem je dostatečné hustá síť cyklistických 

stezek, spojující atraktivní cíle s obytnými centry; neméně důležité je ale vytvoření 

prostředí vstřícného k cyklistické dopravě. Součástí cyklostezky propojující okrajová 

sídliště v západní části města s historickým centrem je i lávka přes dopravně silně 

zatíženou komunikaci I/3 (s intenzitou dopravy cca 35 tis. voz./24 hod), 

vybudovaná v roce 2005. 

   9.3 Praha 66 

V Praze 6 přestavěli v roce 2004 část chodníku na Evropské třídě (severní 

chodník od ul Horoměřická po konečnou stanici tramvaje Divoká Šárka) tak, že 

nyní slouží pro pěší i cyklistický provoz. Současně s obnovou povrchu chodníku byla 

vytvořena i cyklistická stezka, která umožní bezpečný příjezd cyklistům především 

z Dejvic, Veleslavína a Vokovic do přírodního parku Šárka. 

 

Nevládní organizace 

                                                 
5 Pramen: Konference – Město pro pěší, Brno, únor 2008 
6 Pramen: Konference – Město pro pěší, Brno, únor 2008 
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Vedle státních organizací napomáhají rozvoji udržitelné dopravy také 

nevládní organizace, např. Nadace Partnerství. Mezi řadou programů této 

organizace je také program Doprava pro 21. století,  

zaměřený na  zvyšování  dopravní  bezpečnosti a na 

zkvalitňování veřejných prostranství.  

 

Tento program vedle podpory konkrétních projektů organizačně zajišťuje 

soutěž Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR. V roce 2005 proběhl již 4. 

ročník této soutěže ve spolupráci s MD ČR, SMO ČR, měsíčníkem Moderní obec a 

Nadací VIA. K projektům, které zde byly dosud oceněny, patří okružní křižovatky 

(Luhačovice, Cheb, Liberec), rekonstruované průtahy obcemi (Krmelín, Těšetice, 

Grygov, Velká Polom, Napajedla), bezpečné zastávky MHD (Plzeň), omezení vjezdu 

těžkých vozidel do centra (České Budějovice), dopravně zklidněné komunikace ve 

městech (Opava, Slatiňany) apod. (J.Markvart, 2002).  

 

V dopravním a územním plánování by tedy neměl být kladen důraz na zvyšování 

mobility založené převážně na automobilové dopravě, ale zejména na lepší 

dosažitelnost cílů cest všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na 

automobilech skutečnou dosažitelnost totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší 

ve městech, která upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. 

    [10 ] Závěr 

Každý z nás je obklopen jiným místem – městem, které ovšem zaznamenává 

určitý pohyb. Samotný pohyb města je relativně velmi pomalý a my se v něm 

snažíme ustálit. Je těžké si představit, jaké by bylo žít na jednom místě, které se 

nemění. Vybrat si bod – „toto je to místo“ – a každý den sdílet stejný výhled, je 

nemožné. Stejně jako město  - místo i my přispíváme svým pohybem k utvoření 

uceleného obrazu města, které se stává nedílnou součástí našeho bytí. Tato práce 

poukazuje na různé aspekty, které mohou ovlivnit „živé chodící město“. V dnešní 

době suburbanizace, v jeho neřízené formě, která je úzce spjata s rozvojem 

mobility, komunikačních technologií a pozemkovou politikou, je potřeba tento jev 

regulovat, plánovat a usměrňovat. Tato práce by měla upozornit, že v otázkách 

rozkladu města pod vlivem suburbanizace a hledání vhodného způsobu plánování 

by bylo vhodné řešit nejen prvořadou funkci bydlení, ale nezapomínat také na 
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ostatní jevy, jako je pěší pohyb obyvatel, utváření veřejných prostranství a krajiny 

jako takové. 

 

Ve 21.století se zajisté budou lidé stěhovat do příměstských aglomerací, kde 

budou chtít nalézt kvalitní bydlení se všemi výhodami života mimo město, 

s kulturním vyžitím a sociálními kontakty. Stejně tak lidé žijící ve velkoměstech 

budou vyhledávat nové cesty kvalitního bytí v něm. Naštěstí lidé vždy budou 

potřebovat komunikovat se světem a představa, že nebudou potřebovat živé 

bytosti kolem sebe, je mylná. Pokud bude správně koncipována struktura města, 

život v něm bude moci nabídnout kvalitní bydlení s dostatkem zeleně, příležitosti ke 

každodenní rekreaci a případně pohodlnou dopravou. Pěší pohyb je prostředkem, 

který kombinuje dopravní a rekreační funkci. Ta města, která budou schopna 

nabídnout díky schopnostem urbanistů, územních plánovačů a městských 

samospráv kvalitní životaschopnou strukturu měst umožňující pohyb v něm, jen 

taková města budou mít další potenciál rozvoje a ekonomického růstu. 

V dopravním a územním plánování by neměl být kladen důraz na zvyšování 

mobility založené převážně na automobilové dopravě, ale zejména na lepší 

dosažitelnost cílů cest všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na 

automobilech skutečnou dosažitelnost totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší 

ve městech, která upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Individuální 

motorizovaná doprava ve městě by tedy měla mít pouze doplňkovou funkci pro 

zabezpečení místních služeb a udržení ekonomické aktivity města. 

   

 Práce poukazuje na vhodná uspořádání měst ve světě i u nás ve prospěch 

pěšího pohybu a provozu, vývoj jednotlivých pěších zón až ke komplexní koncepci 

chůze a městského života v celém městě. Upozorňuje na to, že ve městech 

s dobrými podmínkami k životu dochází k promísení jednotlivých městských funkcí i 

funkcí dopravy. Města jsou pak v rovnováze.  

 

Pěší mobilita má podstatný přínos pro udržitelnost měst, neboť splňuje 

základní ukazatele udržitelnosti měst, jakým jsou mobility a místní přeprava. 

Ukázalo se, že nejvýhodnějším prostředím pro rozvoj chůze je kompaktní město. 

Další ze základních ukazatelů udržitelnosti města – dostupnost veřejných míst a 

služeb – je také podmínkou pro dobře fungující město s prioritou pěšího pohybu. 

Celková prostupnost města pro chodce a pěší dostupnost příměstské krajiny je 
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významným ukazatelem nejen kvality života, ale i hospodárného využívání 

urbanizovaného prostoru. Města, která jsou schopná poskytnout kvalitní podmínky 

pro život přímo na svém katastru, přispívají k udržitelnosti naší civilizace. 

Předpokládá se, že „udržitelné město“ budoucnosti bude vyžadovat větší 

energetickou, ekonomickou a dopravní soběstačnost. Předpokládá se větší návrat 

ke krajně, ohleduplný vztah k přírodě, větší zájem o věci veřejné a zájem občanů o 

dlouhodobé důsledky toho, co se děje. Takové město budoucnosti bude potřebovat 

kvalitní síť městských ulic a bude zapotřebí prosazovat trend renesance chůze. 

V urbanistických souvislostech pěší dopravy práce pak uvedla některé nové 

strategie dopravního plánování, které mají potenciál zvýšit podíl pěší mobility 

v dopravním systému měst. Dospěla jsem k závěru, že pěší doprava přispívá ke 

zvýšení mobility ve městech jen díky takové mobilitě, která je nezávislá na 

prostorově, energeticky a ekonomicky náročnějších druzích dopravy. Mnohá 

evropská města si již dnes uvědomují, že pokud neumožní lidem chodit pěšky, 

ztrácejí na atraktivitě a konkurenceschopnosti. 

V České republice je téma pěšího pohybu stále málo respektované a jen několik 

málo měst se touto problematikou hlouběji zabývá. Chybí zde ovšem systémový 

přístup při plánování měst a snaha politiků propagovat taková řešení, která by 

vedla obyvatele ke změně dopravního chování.   

 

Závěrem bych ráda dodala, že pro dobře fungující, zdravé a udržitelné 

město, kde pěší pohyb tvoří významnou část celkového podílu mobility obyvatel, 

zůstávají klíčovou rolí především potřeby chodců ve smyslu zvýšení mobility všech 

skupin. Dobře navržená a udržovaná veřejná prostranství, která jsou navzájem 

propojena sítí pěších tras, zvyšují atraktivitu města nejen pro své obyvatelé, ale 

také pro návštěvníky těchto měst a obcí. Veřejné prostory se ve městě nevyskytují 

nahodile, ale vytvářejí soustavu ulic, náměstí, zeleně a dalších ploch. V tomto 

celkovém systému by měl být kladen důraz na pohyb chodce, tedy obyvatel a 

návštěvníků města. Cílem kvalitního města by proto mělo být nejen upravení dílčích 

prostorů, ale zejména tvorba jejich uceleného systému. Zlepšená integrace sítí 

s integrovanou veřejnou dopravou, je toho podmínkou. Ulice jsou pak navrženy 

především pro potřeby lidí se změnou rozsahu uličního prostoru pro jednotlivé 

druhy dopravy. Ulice jsou čisté, osvětlené, bez překážek. Existují oblasti s předností 

chodců a oblasti čisté zóny bez aut. Ulice by měly být dosti široké i pro největší 

provoz a značně čitelné a přehledným značením. Součástí dobře fungujícího města 
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by také měla být kvalitní a všem dosažitelná městská zeleň a vodní toky. Posledním 

důležitým bodem je také podpora v územním a prostorovém plánování, kde by pěší 

dosažitelnost nejen u nově plánovaných výstaveb měla zůstat prioritou. 

 

Je potřeba vytvořit města, kde se lidé pohybují a potkávají se, kde se mísí 

nejrůznější funkce a formy tak, aby nedocházelo k náhlým opouštění center a 

vzniku monofunkčních zón. Je důležité počítat s principem, že ulice jsou 

společenským prostorem. Prostorem nejen dopravním, ale především prostorem 

společenským. Navrhovat tedy kvalitní síť propojených, funkčních a bezpečných 

pěších tras mezi obytnými budovami a místními cíli tak, aby budovy umožňovaly 

výhled do ulice, což zvyšuje nejen bezpečnost, ale především propojuje dění těchto 

dvou světů. Vytvořit živé, pulsující město, kde pěší pohyb je tím spojujícím prvkem 

mezi stále se rozvíjejícím městem a zachováním života v něm, je obrovská výzva 

pro nás všechny. 
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Abstract 
The city was from the past the place where people were meeting together, 

living and creating together. Therefore the role of individuals – city inhabitants 

should growth in today´s anonymus times. The role of pedestrian as individual 

enabling direct contact face to face, individual communicating with surroundings, is 

becoming essential part of „vivid“ city. In order the city to be functional, it is 

necessary to concentrate human beings and events, only then the city is becoming 

city of people, city of place, city of moment. 

The difinition of city sustainability and viability should be measured by city 

capability to provide quality life conditions to its inhabitants. Line traffic influences 

in a large scale accruing Urban Sprawl, forms large transport distances and 

increases the transport necessity mostly by private cars. It is important to make 

efficient planning with the politics of innovating traffic systems, which will be able 

to reduce the transport needs. For the city sustainability we can claim that the 

pedestrian transport has the contribution in restricting the suburbanization, in 

recuding the portion of motor vehicles and in restricting the risks of spatial 

segregation. 

It is necessary to create cities where people can get around and meet, where 

different forms and functions are mixed together in that way, that there will be no 

abandon city centres and no monofunctional zones. It is importnat to rely on 

principle that the streets are a social space. No only a traffic space, but also a 

social space. To design quality system of connected, function and safe pedestrian 

roads between residential buildings and local destinations, so the buildings can 

offer views to the streets which increases not only the safety, but especially 

connects course of events of these two worlds. To forms vivid, vibrant city, where 

the pedestrian movement is the interlinking element in between  constantly 

developing town and preserving the life inside the town, is an immense challenge 

to all of us. 


