
Poděkování

Tato publikace vznikla pod záštitou CIVITAS WIKI (Prosazování udržitelné městské dopravy v rozšířené Evropě 
prostřednictvím iniciativy CIVITAS), jakožto podpůrného projektu pro koordinaci a propagaci iniciativy CIVITAS 
financovaného prostřednictvím sedmého rámcového programu EK pro výzkum a technologický rozvoj.

Právní upozornění

Informace uvedené v této publikaci vyjadřují výhradně názory CIVITAS WIKI a nemusejí odrážet stanoviska Evropské komise.

*město se účastnilo také  
programu CIVITAS I, II, Plus nebo Plus II
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CIVITAS je ideální platforma pro výměnu nápadů a 
zkušeností mezi politiky, technickými experty a lidmi z 
praxe. V současné době se více než 200 měst z 31 zemí 
pravidelně dělí o různé poznatky, nalezená řešení a 
výsledky svých snah na jednáních Fóra CIVITAS.

K iniciativě CIVITAS může nezávazně přistoupit kterékoliv 
evropské město, které podepíše Deklaraci CIVITAS. 
Podpisem získá přístup ke znalostem a zkušenostem 
ostatních účastníků iniciativy. Zástupci měst se budou 
moci osobně setkávat na četných studijních cestách, 
školeních a při dalších událostech.  Zainteresovaná města 
se mohou ucházet o  významná ocenění CIVITAS Award,  
jež se každoročně udělují u příležitosti  CIVITAS Fóra. 
Fórum se koná každoročně v jiném městě a slouží jako 
setkání klíčových evropských a i mimoevropských aktérů 
se zástupci evropských institucí, zúčastněných měst a s 
odbornou veřejností. 

V politickém poradním výboru CIVITAS působí skupina 
politiků, kteří zastupují města hlásící se k Fóru CIVITAS. 
Členové výboru aktivně spolupracují s Evropskou unií 
a poskytují informace o budoucí dopravní politice a 
iniciativách v oblasti výzkumu. Iniciativa CIVITAS umožňuje 
prostřednictvím vnitrostátních sítí CIVINET místním 
úřadům a dalším organizacím, které se zabývají udržitelnou 
městskou mobilitou, těžit ze spolupráce, a to ve svém 
vlastním jazyce.

Najdete nás na těchto portálech:

 Facebook:  CIVITAS Initiative

 Twitter:  @CIVITAS_EU

 YouTube: CIVITAS Initiative

http://www.linkedin.com/company/civitas-initiative

Zapojte se do tematické diskuse on-line a 
vyměňujte si nápady a zkušenosti se svými 

kolegy z celé Evropy!



 GDYNIA / POLSKO

 PALMA / ŠPANĚLSKO

 MALAGA / ŠPANĚLSKO

 STUTTGART / NĚMECKO

Města zapojená do iniciativy CIVITAS spolupracují a 
jednotně přistupují k řešení různých druhů a aspektů 
městské dopravy. Na národní úrovni, s ohledem na 
specifické místní priority a problémy, zavádějí jednotlivá 
opatření, jež jsou nedílnou součástí dlouhodobých plánů 
na řešení mobility. Následující pilíře iniciativy CIVITAS jsou 
oporou plánování dopravy, poskytují politickou záruku a 
podporují strategická partnerství: 

• Ekologická paliva a vozidla pomáhají snižovat 
množství imisí, pevných částic, skleníkových plynů a 
hluku. Města zapojená do iniciativy CIVITAS testují jak 
vozidla na bionaftu, bioplyn a stlačený zemní plyn, tak 
hybridní a elektrická vozidla.

• Hromadná doprava musí nabízet dostupné 
služby, které jsou rychlou, pohodlnou, bezpečnou a 
výhodnou alternativou automobilové dopravy. Města 
zapojená do iniciativy CIVITAS usilují o maximální 
využití potenciálu hromadné dopravy.

• Strategie řízení poptávky, kam spadá omezení 
přístupu, zpoplatnění komunikací, zásady parkování, 
marketingové kampaně a městské plány mobility, 
přispívá ke snížení hustoty provozu a znečištění.

• Řízení mobility využívá marketing, komunikaci, 
vzdělávání a informační kampaně k vytváření nového 
přístupu k mobilitě.

• Bezpečnost účastníků městského provozu, zejména 
cyklistů a chodců, musí být zajištěna a města zapojená 
do iniciativy CIVITAS zkoumají nové možnosti ochrany 
těchto skupin.

• Životní styl nezávislý na autech lze podporovat 
prostřednictvím moderních informačních technologií, 
bezpečné infrastruktury, pronájmu kol, systémů pro 
spolujízdu (car-pooling a car-sharing) a dalších iniciativ.

• Logistika přepravy zboží ve městě minimalizuje 
negativní dopady na život lidí. Města zapojená do 
iniciativy CIVITAS podporují ekologická nákladní 
vozidla a inovativní distribuci zboží.

• Dopravní telematické systémy  umožňují 
cestujícím správně se rozhodovat a vedou k rychlejší 
a lépe fungující městské dopravě.

• Plány udržitelné městské mobility poskytují 
potřebné informace, které napomáhají plánovat 
mobilitu z dlouhodobého hlediska.

ZAJÍMAVOSTI O MĚSTECH ZAPOJENÝCH DO INICIATIVY

Brno je druhé největší město v České republice a hlavní centrum 
Jihomoravského kraje.  Snaží se udržet relativně vysoký podíl veřejné dopravy 
podporuje využívání udržitelných dopravních systémů. V rámci projektu 
CIVITAS 2MOVE2 se Brno zaměří na logistiku přepravy zboží v centru města, 
inovativní opatření v oblasti parkování a studii proveditelnosti elektromobility.

 BRNO / ČESKÁ REPUBLIKA

Koprivnica je vzdělávací, kulturní a průmyslové centrum regionálního 
významu v severozápadní části Chorvatska. Díky aktivní politice udržitelné 
mobility je Koprivnica známá jako město cyklistů. Jádrem aktivit tohoto 
města v rámci projektu CIVITAS DYN@MO je zavedení veřejné dopravy a 
vypracování Plánu udržitelné městské mobility. Velká pozornost je věnována 
budoucímu univerzitnímu kampusu, který se stane vzorovou lokalitou při 
řešení udržitelné mobility.

 AACHEN / NĚMECKO

 KOPRIVNICA / CHORVATSKO

 TEL AVIV - YAFO / IZRAEL

iž více než deset let oslovuje iniciativa CIVITAS 
ambiciózní města, jež zavádějí nebo hodlají zavést 
strategii městské dopravní politiky na podporu 
udržitelné městské mobility. Jejich cílem je vyvolat 
změny v chování a postojích občanů, projektantů, 

politiků a zainteresovaných odvětví vedoucí k dosažení 
ekologičtějšího a udržitelnějšího modelu dopravy. Iniciativa 
financovaná Evropskou unií přilákala k účasti již více než 60 
měst, přičemž osm nejnovějších členů iniciativy spolupracuje 
na dvou projektech v rámci CIVITAS Plus II: CIVITAS DYN@MO 
a CIVITAS 2MOVE2.

CIVITAS DYN@MO (DYNamičtí občané @ktivní pro 
udržitelnou MObilitu) je projekt strategického významu 
pro plánování udržitelné mobility ve čtyřech evropských 
městech: v německých Cáchách a polské Gdyni coby 
vedoucích městech a ve španělské Palmě de Mallorca a 
chorvatské Koprivnici coby učících se městech.

CIVITAS 2MOVE2 (Společná cesta za lepší mobilitou) usiluje 
o zlepšení městské mobility zkvalitněním či vytvořením 
udržitelných a energeticky účinných městských dopravních 
systémů. Partnerská města Brno (Česká republika), Málaga 
(Španělsko), Stuttgart (Německo) a Tel Aviv-Yafo (Izrael) využijí 
výměnu know-how a zavádění pokrokových opatření.

J

CIVITAS I
2002-2006

CIVITAS II
2005-2009

CIVITAS Plus
2008-2012

CIVITAS Plus II
2012-2016

19 měst 17 měst 25 měst 8 měst

4 demonstrační projekty 4 demonstrační projekty 5 demonstrační projekty 2 demonstrační projekty

JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K PILÍŘŮM PROJEK TU 
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Stuttgart je hlavním městem Bádenska-Württemberska a je střediskem 
prosperující hospodářské oblasti, která je považována za jeden z evropských 
regionů s nejvyšší mírou vývozu technologií a inovací. Stuttgart měl vždy k 
mobilitě vztah – vždyť právě zde byl na konci 19. století vynalezen automobil. 
Dnes je město členem několika mezinárodních sítí (např. Cities for Mobility) 
a podílí se na mnoha projektechvčetně iniciativy CIVITAS. V rámci projektu 

CIVITAS 2MOVE2 Stuttgart pracuje na zlepšení mobility prostřednictvím 
propagace e-mobility, řízení dopravy a řízení mobility.

Málaga patří mezi přední turistické destinace a nachází se v Andalusii, na 
pobřeží Středozemního moře. V rámci projektu CIVITAS 2MOVE2 Málaga usiluje 
o pokrok při realizaci Plánu udržitelné městské mobility, s jehož pomocí bude 
schopna dosáhnout svých dlouhodobých cílů. Dále město zavádí veřejný 
cyklistický systém, který má motivovat k využívání účinnějších a udržitelnějších 

dopravních prostředků, omezuje a reguluje přítomnost těžkých nákladních 
vozidel ve městě a připravuje zavedení inteligentního systému pro řízení dopravy.

Tel Aviv-Yafo je hospodářské a kulturní centrum Izraele. Město leží na pobřeží 
Středozemního moře a v roce 2003 bylo zapsáno na seznam světového 
dědictví UNESCO. V rámci projektu CIVITAS 2MOVE2 zavádí inovativní 
intermodální druhy dopravy s cílem omezit výskyt dopravních zácp a zvýšit 
povědomí veřejnosti o zelených tepnách protínajících město. Současně Tel 
Aviv-Yafo plánuje vytvoření kvalitní logistiky a další rozvoj efektivní a spolehlivé 
veřejné dopravy, která by kromě dalších výhod zajistila větší dostupnost 
informací pro cestující. 

Historické město Cáchy leží v Severním Porýní-Vestfálsku nedaleko od hranic 
s Belgií a Nizozemskem. Toto město se stalo vzorovým německým regionem 
v oblasti elektromobility. V rámci projektu CIVITAS DYN@MO se snaží 
vypracovat dynamický, regionální Plán udržitelné městské mobility a rozšířit 
své aktivity směrem k zavedení ekologických a energeticky účinných vozidel. 
Město má v plánu aplikovat inteligentní dopravní systémy a informační a 
komunikační technologie (IKT) na podporu udržitelné dopravy.

Gdyně je přístavní město ležící na pobřeží Baltského moře a je považována za 
polské centrum námořního hospodářství, mezinárodního obchodu, kultury 
a cestovního ruchu. Město trvale vynakládá velké úsilí na snížení poptávky po 
automobilové dopravě v oblasti a Plán udržitelné městské mobility má již od 

roku 2008. V rámci projektu CIVITAS DYN@MO se Gdyně zaměřuje na tři témata: 
plánování udržitelné městské mobility, ekologická a energeticky účinná vozidla, 

inteligentní dopravní systémy a IKT.

Palma je nejvýznamnější město a přístav na Mallorce a rovněž je hlavním 
městem Baleárských ostrovů patřících ke Španělsku. Je významnou turistickou 
destinací a proto je při určování dynamiky dopravy ve městě určující cestovní 
ruch a sezónnost. Základem aktivit v rámci projektu CIVITAS DYN@MO je 
vypracování Plánu udržitelné městské mobility v úzké spolupráci se 

zainteresovanými organizacemi a občany. Palma dále plánuje masové zavedení 
ekologických vozidel a rozšíření činnosti v oblasti využití inteligentních 

dopravních systémů a IKT.


