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Akční plán města 
Skanderborg
Představený plán byl 
vytvořen na základě účasti 
dánského města Skanderborg 
v evropském programu URBAct 
a byl vyhodnocen jako nejlepší. 
Program URBAct je evropským 
programem podporujícím 
výměnu zkušeností a nápadů 
pro zlepšení udržitelné městské 
dopravy. 

URBACT sdružuje 255 měst z 29 zemí a má 5 tisíc aktivních 
účastníků. Program je financován z ERFD a z příspěvků členských 
států. Na dánském projektu Aktivní cestovní sítě (Active Travel 
Network ATN) spolupracovaly další členské státy – Rakousko, Itálie, 
Rumunsko, Polsko, Španělsko, Německo, Slovinsko a Řecko.

Cílem projektu bylo vytvořit lokální akční plán pro daný 
region, na který by navázala řádná informační kampaň. Kromě tvorby 
vlastního plánu došlo i k posouzení dopravních opatření speciální 
metodou „Audit aktivní dopravy“, která byla vytvořena v EU pro 
hodnocení opatření pro podporu cyklistické dopravy; zde byli zahr-
nuti i pěší. V principu je vytvořen specifický dotazník na cyklistickou 
a pěší dopravu a jeho výsledky jsou vyhodnoceny a slouží jako vstup 
do zpracování Akčního plánu. Podoba auditu je předmětem navazují-
cího samostatného článku.

Akční plán sestává z informací o dění v místní samosprá-
vě, tj. obsahuje stávající strategie a plány, které se týkají cyklis-
tické a pěší dopravy, dále plánované stezky, výsledky auditu, cíle, 
které vycházejí z auditu a hlavních myšlenek pracovní skupiny 
a seznamu aktivit, které již byly provedeny či probíhají včetně 
stručného popisu.

Region Skanderborg
Populace 58 tisíc obyvatel, procento lidí žijících ve městech 

83,4 %, rozloha 462,5 km2 (tedy asi polovina okresu Cheb). Do správ-
ního města denně dojíždí necelých 10 tisíc lidí a za prací vyjíždí ko-
lem 16 tisíc lidí. Má zhruba 90 km veřejných stezek a 45 soukromých.

Dopravní nehody s účastí cyklisty
Vedení města si vytklo cíl snížit počet úmrtí a zranění 

na silnicích o 40 % do roku 2010 oproti hodnotám roku 2005. Cíl se 
podařilo téměř splnit, čísla z roku 2011 ukazují, že 1 osoba byla zra-
něna smrtelně,, 12 zraněno vážně a 11 lehce. Největší podíl na těchto 
údajích mají cyklisti a cestující na mopedech (42 %). 
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■ úmrtí  ■ vážně zranění  ■ lehce zranění       barevné linky demonstrují vytyčené cíle

emise cO2
Údaje níže ilustrují zdroje emisí CO2 způsobené spotře-

bou energie v rámci celého regionu, a to včetně maloobchodu 
i velkoobchodu.
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■ doprava  ■ centralizované dodávky elektrické energie a tepla  ■ individuální topení   
■ průmysl  ■ dodávky proudu 

Doprava se podílí na emisích ze 45 %. Každý litr paliva vytvá-
ří přibližně 3,4 kg CO2.

Zdravotní profil
Data pocházejí z celonárodní statistiky provedené v roce 

2010. Tyto údaje byly porovnány s údaji získanými ze stejného šetření 
provedeného v roce 2006. Údaje se váží pouze k dospělým osobám.
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Porovnávající údaje o nejvážnějších onemocněních:

typ onemocnění 2006 2010 trend 2006–2010

Zvýšený krevní tlak 11 % 18 % (6400) Významný nárůst

Angina pectoris 1,3 % 1,0 % (400) Mírný pokles

Cévní trombóza 0,7 % 0,8 % (300) Mírný nárůst

Mozková trombóza 1,2 % 1,3 % (500) Mírný nárůst

Cukrovka 3 % 4 % (1400) Mírný nárůst

Rakovina 2 % 3 % (1000) Mírný nárůst

Přechodné duševní 
poruchy 10 % 10 % (3800) Beze změn

Duševní poruchy/
nemoci 2 % 1,8 % Mírný pokles

Obezita
Data pochází přímo od respondentů, na základě BMi.

2006 2010 Průměr v regionu 
středního Dánska

Obezita 36 % 37 % 37 %

Vážná obezita 12 % 15 % 16 %

Počet osob s tendencí hubnout je u vážně obézních  
velmi velký.

2006 2010 Průměr v regionu 
středního Dánska

Obezita 22 % 22 % 23 %

Vážná obezita 60 % 67 % 58 %

cvičení
Zdravotní výbor doporučuje všem dospělým fyzickou 

aktivitu po dobu nejméně 30 minut každý den se střední zátěží. Níže 
uvedená data pocházejí ze studie, která se zabývala fyzickou akti-
vitou v pracovní době, dopravě, domácích pracích, ve volném čase 
a přímo cvičením.

2006 2010 Průměr v regionu 
středního Dánska

Kolik dní v týdnu jste fyzicky 
aktivní alespoň 30 minut 3,8 % 3,9 % 3,9 %

Chtěli byste být aktivnější 67 % 72 % 68 %

Procento fyzicky neaktivních 23 % 17 % 17 %

Zapojení do sportovní či jiné 
aktivity v rámci volného času 47 % 57 % 53 %

Procento lidí aktivních 6–7 dní 
v týdnu 32 % 30 % 32 %

Závěry studie
Existuje velký potenciál pro nárůst fyzických aktivit občanů, 

neboť pouze 30 % dospělých osob vyhovuje doporučení Zdravotního 
výboru. Jednou z přirozených možností je cyklistika a chůze. Studie 
naznačuje, že ten, kdo se z neaktivního stane středně aktivním, se 
může dožít o 5 let více a posune hranici života v plném zdraví až 
o 7 let. Studie také přináší propočet 20 miliard Euro, které bude stát 
zdravotní péče o 17 % neaktivních občanů.

Rozvojový a strategický plán 
2011–2030 města Skanderborg

Budování stezek a informační kampaně jsou součástí evrop-
ského projektu, do kterého je region zapojen. Výsledky připravované 
studie mají být hotovy koncem roku 2013 a následně zapracovány 
do strategie regionu. Proto se zde můžeme věnovat informačně nos-
nějším tématům, která taktéž se strategií souvisí. 

Plán ochrany klimatu 2011–2013
Plán se soustředí na spotřebu energií a tepla, neboť cílem 

vedení města je být CO2 neutrální do roku 2020. Neutrálita z hlediska 
dopravy bude předmětem až další verze plánu ochrany klimatu.

Přesto vypracování aktivního cestovního plánu přineslo ur-
čité vstupy, jež se dopadu dopravy na prostředí týkají, jeden příklad 
za všechny:

Příklad: 1 km cesta pro rohlíky k pekařovi
Katalyzátor studeného auta nezačne pracovat ani po dojez-

du do cíle. Spotřeba 3–5 km/l. Vysoké opotřebení vozidla, vyprodu-
kováno 1,6 kg CO2, emise CO, HCO a NO.

Cyklista se nadýchá čerstvého vzduchu (pokud jede po cy-
klostezce), zacvičí si, auto mu déle vydrží, ušetří peníze, nevyprodu-
kuje žádné emise CO2.

Předběžná opatření
Podpora školních autobusů, vymezení pěších a cyklistických 

zón v okolí škol, postupné zavedení elektrických kol, a to především 
na kratší vzdálenosti.

Závěry
Akční cestovní plán města/regionu Skanderborg ilustruje 

výborný přístup ke komplexnímu vyhodnocení stávající situace, které 
dává velké předpoklady k dosažení dobré a udržitelné strategie ces-
tování a zároveň naplňuje dlouhodobé cíle města a regionu v oblasti 
ochrany klimatu. Lze se jen inspirovat!


