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Vazba na Koncepci městské a aktivní mobility 2021 – 2030

Vazba na Koncepci

✓Koncepce: Návrhová část, kapitola 2.3.5. (koordinace 
aktivní mobility)

Sekci pro oblast odborného a 
metodického zázemí pro podporu 
aktivní a městské mobility bude 
zastupovat konsorcium České 
silniční společnosti, sekce SAMDI, 
spolku Partnerství pro městskou 
mobilitu, dopravních vysokých škol 
a dalších



ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST, Z. S.

• dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, 
studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství 
s působností na území Čech, Moravy a Slezska

• jejím posláním je především vzdělávání, předávání informací
ve všech oblastech dopravy a vytváření prostoru pro diskusi v rámci 
odborné i širší veřejnosti

• těžištěm činností ČSS je práce poboček a odborných sekcí

• mezinárodní spolupráce – dlouholetý člen Světové silniční asociace 
(World Road Association PIARC) 
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Odborná sekce SAMDI a její vazba na 
městskou mobilitu

• cílem sekce je vzdělávání členů ČSS a vzájemné předávání informací 
o poznatcích v oboru dopravního inženýrství v rámci odborné i širší 
veřejnosti

• sekce SAMDI (Silniční a městské dopravní inženýrství), vzhledem ke 
svému poslání a zaměření, nabízí své služby ke spolupráci na 
Koncepci městské a aktivní mobility, neboť se jedná o složité téma, 
které je třeba diskutovat jak s odborníky, tak s širší veřejností 

vazba na Koncepci městské a aktivní mobility 2021 – 2030 
a metodiku SUMP 2.0., zejm. ustanovení v koncepci 
v bodě Návrhová část, kapitola 2 (vzdělávací činnost)

• spolupráce s ostatními sekcemi, zejména sekcí Bezpečnosti
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Mezinárodní spolupráce ČSS – PIARC 

Světová silniční asociace PIARC

• zaměřena na silnice a silniční dopravu

• založena 1909

• zapojení 
✓ více než 120 zemí světa
✓ více než 1 200 expertů z celého světa
✓ více než 20 technických výborů
✓ aktivní zapojení ČR pro období 2020 – 2023 (32 expertů 

z různých oblastí – členů ČSS a dalších odborníků v 18 technických 
výborech TC)
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TC 2.1 Mobilita v zastavěném území

Aktuální trendy – strategie a cíle

• analýza každodenních potřeb obyvatel v oblasti mobility

• dostupnost a vhodná úroveň městské a příměstské mobility

• analýza využití silniční infrastruktury v městských oblastech –
zaměření na různé dopravní prostředky (OA, VHD, taxi, služby města, 
IZS – sanitky + policie + hasiči, jízdní kola, koloběžky) – analýza role 
silniční infrastruktury v rozvoji politiky a strategie mobility

• spolupráce a koordinace s dalšími technickými výbory (TC 1.2 
Plánování silniční infrastruktury a dopravy pro ekonomický a sociální 
rozvoj, TC 3.1 Bezpečnost silničního provozu, TC 2.4 Provoz silniční 
sítě/ITS)
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Zaměření zejména 

• na potřeby veřejnosti v oblasti mobility v souvislosti s dojížděním, 
zejm. atraktivní práce ve městě + bydlení na předměstí či na venkově

• zvyšování potřeb každodenní dopravy, kdy je denně překračována 
kapacita dopravních sítí

• Strategický plán PIARC – požadavek řešit tématiku potřeb a služeb 
v oblasti mobility (nejen pouze v oblasti dopravy!!!) a multimodalitu
nejen ve městě, ale v celém metropolitním regionu 
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Řešení řady otázek

• hustota obyvatel a zástavby

• propojení méně osídleného venkova a hustě osídlených městských 
oblastí

• jak směřovat rozvoj měst? – snižovat přetěžování dopravních sítí, 
zachovat základní potřebu mobility obyvatel všech částí města 
včetně příměstských oblastí a předměstí

• zaměření na budoucnost mobility, sdílení zkušeností v této oblasti
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Představení výstupů práce technických výborů

• výstupy budou představeny na XXVII. Světovém silničním kongresu, 
který se bude konat 2. – 6. 10.  2023 v Praze

• velká příležitost pro odborníky z ČR k výměně zkušeností 

• XXVI. Světový silniční kongres se konal v říjnu 2019 v Abú Dhabí, 
Spojené arabské emiráty, účastnilo se přes 2 500 delegátů ze 114 
členských zemí, ČR zastupovalo 27 delegátů
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Kontakt

Jméno: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Organizace: Česká silniční společnost, z. s.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Mobil: +420 739 578 894

E-mail: kocarkova@fd.cvut.cz

Web: http://www.silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/

https://www.fd.cvut.cz/ , https://k612.fd.cvut.cz/
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Děkuji za pozornost!
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