
DESIGN ULIC
CityWalk informační list pěší dostupnosti

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

Místa, kde se lidé mohou sejít, 
podnikat, a zabavit se

„Vozidla přijedou a ODJEDOU. 
Budovy se postaví a strhnou k zemi. ALE ULICE VYDRŽÍ NAVĚKY!“ - Samuel I. Schwartz

Ulice: nejdůležitější a nejcennější veřejné 
prostory MĚST

Ulice zabírají 20 % CELKOVÉ plochy typického 
města

„Ulice jsou neverbálními alegoriemi, 
které uchvátí naše vzpomínky.“ - Michel de Certeau

KTERÉ ČÁSTI ULIC 
JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

20%
•      Bezpečnost

•      Mobilita

•      Pěší dostupnost

•      Životaschopnost

•      Citlivost k lokálnímu kontextu

•      Kreativní a flexibilní využití plochy ulic

7 ZÁSAD -  „Lepší ulice, lepší města“

Krajinotvorba

ZELENÉ PLOCHY 
dělají ulice více atraktivní 

a příjemnější pro život

prostor pro motorovou
 pohyblivost VOZIDEL

Vozovky

Pouliční osvětlení
snižuje riziko dopravních 

nehod a je zásadní 
podmínkou pro 

BEZPEČNOST

Vybavení 
ulic

Pěší doprava

prostor pro bezpečný 
a pohodlný pohyb 

pěších CYKLOSTEZKY

levné, šetrné k životnímu 
prostředí, rychlé 
a zabírají méně 

místa

AUTOBUSOVÉ

 
ZASTÁVKY

poskytují rozhraní mezi 
ulicí a systémem 
veřejné dopravy

PROSTŘEDÍ PARKOVACÍ PLOCHY
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

· auta jsou také hlavním 
zdrojem zvukového znečištění 
ve městech, které je škodlivé 
pro přírodu a odrazuje lidi 
od aktivit

· pořízení fyzických překážek, 
které donutí řidiče k pomalejší 
jízdě městem (retardéry, výrazné 
barvy, patníky, a dokonce 
i kruhové objezdy)

Jsou vyhraněné a dobře označené 
části ulic, které dovolují BEZPEČNÝ 
přechod z jedné strany na druhou, 
jsou přednostní a bezpečnou volbou 
pro pěší

PŘECHODY pro PĚŠÍ

ZDRAVÁ VOLBA

• studie z Harvardu ukázala, že riziko zranění 
při jízdě na kole bylo o 28 % NIŽŠÍ na ulicích 
s ochrannou infrastrukturou

• pomáhá bojovat proti lenosti, obezitě, cukrovce 
a znečištění

-28%

charakteristický příčný řez
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KOMBINACE ZPŮSOBŮ DOPRAVY
CityWalk informační list pěší dostupnosti

Člověk, který cestuje do práce autem, spotřebuje 90x více místa než pěší 
a 12,9x více místa než cyklista (Marchand, 2008; Laconte, 2012)

Spotřeba plochy v městských oblastech 
použitím různého typu dopravy (místo x čas)
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Dopady různých způsobů dopravy
Spotřeba plochy v městských oblastech použitím 
různého typu dopravy (místo x čas)

- rychlá přeprava

- vysoké riziko nehod a úmrtí
- nezdravý životní styl & vysoké riziko obezity
- otrava vzduchu výfukovými plyny

- vysoce produktivní způsob přepravy
- nízké riziko nehod a úmrtí
- nízká úroveň znečištění vzduchu
- méně dopravních kolon
- lepší přístup do centrálních městských oblastí

- pomalejší přeprava, ale efektivní řešení, 
které je dosažitelné a přístupné

+ nejpřirozenější a nejzdravější způsob pohybu, 
který podporuje zdravý životní styl

+ žádné znečištění vzduchu, ochrana životního prostředí
+ otevřené prostory pro lidskou činnost
+ vytváří pocit komunity
+ žádná zranění a úmrtí v důsledku nehod
+ ekonomicky nejefektivnější využití plochy
+ místo velkých investic do ulic a parkování, přiměřené investice

do zelené plochy a atraktivního městského prostředí
+ podporuje servisní centra a různé způsoby využití
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Jak naplánovat ideální modální kombinaci?

Zaměřené na dopravu

Primární cíle: kapacita dopravního 
proudu a rychlost dopravy

Zaměřené na jednotlivé druhy dopravy

Zaměřené na infrastrukturu

Doména dopravních inženýrů

Plánování prostřednictvím expertů

Tradiční plánování dopravy Udržitelné plánování mobility

-  Zaměřené na lidi

-  Primární cíle: dostupnost a kvalita života, 
udržitelnost, ekonomická dosažitelnost, 
sociální rovnost, kvalita zdraví 
a životního prostředí

-  Vyvážený rozvoj všech druhů dopravy 
a přechod k čistším a lépe udržitelným 
druhům dopravy

-  Integrovaná řada kroků vedoucí k cenově 
dostupným řešením

-  Mezioborové plánovací týmy

-  Plánování se začleněním investorů pomocí 
transparentního přístupu se zapojením 
všech účastníků

STOP

MODÁLNÍ ROZDĚLENÍ (DĚLBA PŘEPRAVNÍ PRÁCE) – SOUČASNÁ SITUACE

MODÁLNÍ ROZDĚLENÍ – CÍL S OHLEDEM NA TRVALOU UDRŽITELNOST
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