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Resumé 

V roce 2014 přijala městská rada zemského hlavního města Drážďan plán rozvoje dopravy 

(VEP) 2025plus, jehož nedílnou součástí je strategie mobility pro toto období. Po stručném 

úvodu na téma účel a význam plánů rozvoje dopravy v dopravním a městském plánování se 

tento příspěvek zaměří na aktuální rámcové podmínky, v jejichž mantinelech byl vyvinut plán 

VEP 2025plus.  

Následně bude popsán proces zpracování jeho součástí a také skladba a práce grémií 

ustavených pro tento proces. V rámci popisu metodiky zpracování budou probrána témata 

jako hledání cílů, tvorba scénářů a výběr prioritního scénáře, jakož i metoda určování priorit 

jednotlivých opatření VEP. Budou zde načrtnuty hlavní obsahy VEP 2025plus a na závěr 

formulovány čtyři pilíře strategie mobility 2025plus v kontextu exemplárně vybraných opatření 

VEP 2025plus. 

 

1. Východiska a průběh zpracování 

Plány rozvoje dopravy jsou nástrojem dopravního plánování, který určuje středně až 

dlouhodobý vývoj dopravního systému určité územní jednotky a utváří ho za definovaných 

rámcových podmínek.  Plány rozvoje dopravy tak nejsou ničím novým, pod různým označením 

(generální plán dopravy, koncepce dopravy atd.) totiž určovaly dopravně plánovací aktivity 

v Drážďanech již nejméně od roku 1950. Přestože na sebe tyto plány rozvoje dopravy 

v mnoha bodech navazují a přenáší tak jednotlivé cíle a záměry do budoucna, existují vždy 

v kontextu zvláštních rámcových podmínek aktuálního dobového dění, v němž jsou 

zpracovávány. 

 

 

Rámec pro vývoj drážďanského VEP 2025plus je spatřován mimo jiné v tom, že doprava – 

tedy i ta v Drážďanech a okolí – je stále více determinována vývojovými faktory jako 

globalizace, ceny surovin, výkyvy na finančních trzích atd. Na významu nabývají kvalitativně 



 

 

 

 

nové nároky lidí na kvalitu života, na čistotu ovzduší a snižování hladiny hluku nebo na 

snižování rizika nehod, jež se ve výsledku odrážejí také v evropské a národní legislativě (např. 

plány kvality ovzduší). K tomu přistupují demografické změny, požadavky na široké zapojení 

občanů do procesu plánování, ale také rostoucí náklady na údržbu a sanaci dopravní 

infrastruktury, výzvy energetické transformace a digitalizace (veřejného) života. V tomto 

kontextu byla v roce 2009 zahájena tvorba plánu VEP 2025plus zemského hlavního města 

Drážďan, která trvala do roku 2014. 

VEP 2025plus vytvořilo na zakázku zemského hlavního města Drážďan projektantské 

konsorcium složené z kanceláří Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG a IVAS – Ingenieurbüro 

für Verkehrsanlagen und –systeme. Celý proces zpracování doprovázel Kulatý stůl řízený 

nezávislým moderátorem, na němž participovalo více než 40 institucí, spolků, sdružení atd. 

Předmětem tohoto stolu byly mj. návrhy cílů budoucího rozvoje drážďanské dopravy, 

příspěvky k analýzám, pojmenování a vyhodnocení opatření a na závěr diskuze o celkovém 

návrhu. Celý proces zpracování doprovázela vědecká rada, která působila také ve funkci 

zprostředkovatelské a poradní vůči rovině komunální politiky. Kulatý stůl „Sousedé/region“ 

reflektoval vazby drážďanského dopravního systému navenek a vyvíjel společné projekty 

(např. koncepce vedení kamionové dopravy pro region). 

Projekt „VEP 2025plus“, zasazený od samého počátku do kontextu moderního evropského 

dopravního plánování, byl chápán jako příklad plánu udržitelné městské mobility („sustinable 

urban mobility plan“ - SUMP), který mezitím tento cíl - oceňovaný také Evropskou unií - do 

značné míry naplnil.  

 

2. Metodika 

Cíle budoucího rozvoje drážďanské dopravy navržené u Kulatého stolu, které doplnila a na 

nichž se usnesla městská rada zemského hlavního města Drážďan, byly východiskem pro 

metodický postup k sestavení plánu VEP 2025plus, jakož i pro obsahový návrh ze strany 

projektantského konsorcia. 

  

Intenzivní diskuse u Kulatého stolu o deficitech a potřebě jednání vedla k navržení bezpočtu 

infrastrukturálních a dalších opatření. V návaznosti na to propočítalo projektantské konsorcium 

vedle nezbytných základních scénářů další tři scénáře (A, B, C) s cílem zjistit, který ze 

scénářů je nejvhodnější pro dosažení cílů dopravního plánování. 

Scénář A se zaměřil více na zlepšení infrastrukturálních podmínek pro silniční motorovou 

dopravu, o něco méně pak na ekomobilitu (MHD, cyklodoprava, pěší doprava). Scénář B 



zvrátil poměr ve prospěch ekomobility. Ve scénáři C, který byl označen jako „změna chování“, 

byla kompletně převzata opatření ze scénáře B, předpokládalo se zde však, že se 

obyvatelstvo – na základě silnějšího zaměření na ekologii a jiných rámcových podmínek – 

ještě více přikloní k ekomobilitě. 

Zjistilo se, že scénář C má k dosažení cílů nejblíže. Scénář B se dosažení cílů přibližuje jen 

o něco méně. Scénář A stanovený cíl rozvoje dopravy do roku 2025plus nesplňuje. Městská 

rada zemského hlavního města Drážďan se usnesla na sledování scénáře B. To vyplynulo 

mimo jiné z toho, že změna chování závisí na mnoha rámcových podmínkách, které nelze 

ovlivnit jednáním města. Scénář B se naopak zakládá na opatřeních, která může městská 

rada ovlivnit a realizovat. 

V dalším kroku stanovilo projektantské konsorcium pomocí hodnotící matice priority 

navrhovaných opatření. Každé jednotlivé opatření se hodnotilo podle účinku na dosažení cílů 

(třístupňově: žádný – vysoký účinek); účinek pak byl vážen faktorem relevantnosti 

(vícestupňově: velká – malá); poté bylo příslušné opatření přiřazeno nákladové třídě (I – V). 

Na tomto základě byla opatření zařazena do matice, takže nákladově nejvýhodnější a 

z hlediska dosažení cílů nejúčinnější opatření získala nejvyšší realizační prioritu, všechna 

ostatní byla zařazena do nižších tříd priority. Přehled všech více než 140 opatření je uveden v 

tabulce 6.2 plánu VEP 2025plus. 

 

3. Hlavní obsahy 

VEP 2025plus se skládá ze čtyř částí a rozsáhlého souboru příloh, přičemž část A obsahuje 

popis východisek, analýzu stavu a strukturální prognózy, část B vývoj scénářů, kalkulaci 

účinků a řazení priorit, část C prezentaci strategie mobility 2025plus a část D koncepci 

jednání, resp. popis opatření vyjmenovaných v tabulce 6.2.  

Drážďanská strategie mobility 2025plus stojí na 4 pilířích: 

- rozvoj města a doprava, 

- dopravní infrastruktura, 

- management dopravy, 

- management mobility. 

 

Rozvoj města a doprava  

Tento pilíř zasazuje rámec pro zachování a obnovu městského prostředí do kontextu městské 

dopravy. Jedná se zde o integrovaná územní rozhodnutí při zohlednění vývoje dopravy, 

především s podporou ekomobility, o „město krátkých vzdáleností“, ale také o řešení uličního 

prostoru s ohledem na kvalitu života, ochranu klimatu, funkčnost a bezbariérový přístup. 



 

 

 

 

Příklady opatření v rámci tohoto pilíře VEP 2025plus: 

- zajištění velkoměstských magistrál a multifunkčních hlavních tříd prostřednictvím 

inovativních koncepcí, 

- realizace plánů na snížení hluku, 

- Augustův most bez aut, 

- úrovňový přechod přes ulici Albertstraße. 

 

Dopravní infrastruktura  

Tento pilíř stanoví rámec pro efektivní rozvoj dopravní infrastruktury, jejímž těžištěm je sanace 

a údržba. Již dnes by mělo zemské hlavní město Drážďany vynakládat na oblast komunikací 

zhruba 50 miliónů EUR ročně (silnice, mosty, řídicí systémy). V oblasti MHD činí náklady na 

údržbu tramvajových kolejí, nákup nových vozidel kolem 135 miliónů EUR ročně. Nutné je 

však také rozšiřování sítí (mj. k zajištění hospodářského styku), přičemž podle scénáře 

B zaměřeného na mobilitu zde stojí v popředí především infrastrukturální rozvoj průsečíků 

MHD, cyklistické dopravy, jakož i nové tramvajové trasy jako náhrada za vysoce 

frekventované autobusové linky. 

Příklady opatření v rámci tohoto pilíře VEP 2025plus: 

- program městské dráhy a v jeho rámci centrální zastávka Tharandter Straße, 

- silniční napojení vědecké lokality Drážďany východ, 

- integrovaná koncepce cyklistické dopravy pro celé město, 

- stanoviště sdílení aut (carsharing)/uzlové body mobility. 

 

Management dopravy 

Tento pilíř formuluje rámec pro efektivní využívání stávající dopravní infrastruktury (např. 

management parkovacích prostor), pro inteligentní systémy řízení dopravy, resp. dopravní 

informační systémy nebo také pro stabilizaci motorizované individuální dopravy 

a upřednostňování MHD s cílem co nejnižší spotřeby energie při maximálním možném efektu 

pro ochranu klimatu a úspoře nákladů v oblasti mobility. Stále větší význam má podpora 

nových forem mobility, jako je sdílení aut či elektromobilita, jež využívají moderní formy 

přenosu informací a komunikace (od objednávání jízdenek přes mobilní telefon až po 

asistenční systémy ve vozidlech).  

Koncepce, které spojují moderní (digitální) technologie pro motorová vozidla s možnostmi 

(digitálního) řízení dopravy, se budou dostávat stále více do popředí zájmu. 

Příklady opatření v rámci tohoto pilíře VEP 2025plus: 



- budování inovativních řídicích systémů na světelných signalizačních zařízeních, 

- integrovaná výstavba centrály pro řízení dopravy v souladu s příslušnými potřebami 

- posílení informačních systémů MHD pracujících v reálném čase, 

- zavedení mobilitní karty jako integrovaného přístupového a platebního systému pro 

multimodální využití (MHD, půjčovny kol, parkovací lístky atd.). 

 

Management mobility 

Tento pilíř tvoří rámec pro ovlivňování mobilitního chování ve prospěch ekomobility, resp. pro 

vytvoření předpokladů pro nákladově úspornou, energeticky efektivní a ekologickou mobilitu. 

Jde o to zvýhodnit příklon k ekologickým druhům dopravy s využitím moderního řízení dopravy 

a vybudování podpůrné infrastruktury. Strategie řešení jsou zde spatřovány především 

v podnikovém managementu mobility, resp. managementu mobility vázaném na určité místo, 

jejichž jádrem je podpořit volbu ekologických dopravních prostředků a multimodalitu, a to 

prostřednictvím infrastrukturálních nabídek (např. zařízení pro parkování jízdních kol), 

informačních nabídek (např. mobilitní poradenství, burza spolujezdců), technologických 

nabídek (tvorba jízdních řádů, jízdní intervaly), jakož i prostřednictvím různých motivačních 

podnětů (např. job ticket). 

Příklady opatření v rámci tohoto pilíře VEP 2025plus: 

- budování podnikového managementu mobility a budování týmů pro mobilitu, 

- rozšíření job ticketu v MHD, 

- iniciativy na podporu využívání MHD a jízdních kol v rámci dojíždění do zaměstnání, 

- podpora carsharingu, elektromobility, organizované spolujízdy atd. 

 

4. Poznámka na závěr 

Tento příspěvek prezentoval téma, které se na odbornou konferenci na téma pohonných 

systémů zdánlivě nehodí. Při bližším pohledu však zjistíme, že témata městského a 

dopravního plánování a technologie vozidel / pohonů jsou více či méně provázaná, neboť 

jakákoliv nově vyvinutá technika nebo technologie, například v oblasti pohonů, nikdy 

neexistuje sama o sobě či samoúčelně, nýbrž musí se přizpůsobit definovanému stavebnímu, 

přírodnímu, sociálnímu a také „mobilnímu“ prostředí, harmonovat s ním a – uvážíme-li rostoucí 

digitalizaci městského prostředí – také s ním komunikovat. K tomu je interdisciplinární myšlení 

nezbytné. 

Celý plán VEP 2025plus je k dispozici na webových stránkách zemského hlavního města 

Drážďan www.dresden.de/vep. Informační brožura pro občany prezentuje hlavní obsahy VEP 

2025plus a video (v délce zhruba 20 minut) dokumentární formou informuje o vzniku VEP 



 

 

 

 

2025plus a rozsáhlé účasti občanů a nechává promluvit aktéry Kulatého stolu. Brožuru a video 

lze získat zdarma na Úřadu pro městské plánování zemského hlavního města Drážďan. 
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