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In brief
În 2005, primăria orașului Zürich a lansat o campanie prin care se încerca determinarea cât mai
multor locuitori să folosească spațiul urban și să redescopere orașul mergând pe jos. Denumită
Züriz’Fuess (Zürich la pas), campania constă în diferite plimbări pe cont propriu prin oraș.
Totuși, nu este vorba despre plimbări obișnuite pe care le poate face un turist. Traseele sunt

concepute de istorici locali, arhitecți și oameni de știință și sunt însoțite de hărți special realizate,
care oferă cetățenilor posibilitatea de a se orienta ușor, de a avea o nouă perspectivă și de a se
plimba liber pentru a-și cunoaște orașul, așa cum nu au mai făcut-o înainte.
Context
Zürich este cel mai mare oraș din Elveția. Este vorba despre o metropolă mică, plină de viață,
dinamică, care numără aproape 400 000 locuitori; traficul este intens, iar previziunile indică faptul
că orașul va continua să se dezvolte. Pentru a asigura faptul că traficul va fi gestionat eficient pe
viitor și nu va afecta orașul sau mediul înconjurător, transportul public și mersul pe jos și cu
bicicleta trebuie să capete un rol din ce în ce mai important.
În proporție de 44%, mersul pe jos ocupă deja o rată importantă în clasificarea modurilor de
deplasare din Zürich. Totuși, municipalitatea, în politica sa de mobilitate din 2012, prezintă planuri
de intensificare a transportului public, a mersului cu bicicleta și a traficului pietonal cu încă 10
procente într-o perioadă de 10 ani. Orașul Zürich dispune deja de un standard înalt al infrastructurii
pietonale. Pietonii pot folosi în general trasee sigure, concepute în mod atractiv, care pot fi utilizate
de asemenea, în marea lor majoritate, de persoanele care se deplasează cu ajutorul dispozitivelor de
mers sau care au cărucioare pentru copii. Cu ajutorul campaniei Züriz’Fuess, primăria orașului
Zürich speră ca publicul să fie încurajat să folosească aceste căi pietonale.
In action
Campania Züriz’Fuess a fost demarată în septembrie 2005 prin publicarea a cinci trasee pietonale
urbane. Mulțumită asistenței oferite de Quartiervereine (asociații locale de vecinătate),
municipalitatea a avut posibilitatea de a aborda experți locali, precum arhitecți sau istorici din oraș,
pentru a concepe traseele pietonale.
Traseele astfel concepute, care conțin descrieri ale fiecărui obiectiv de interes, includ hărți care
prezintă direcții și informații cu privire la alte obiective. Acestea sunt oferite gratuit și pot fi găsite la
Pavilion, un punct de informare din Werdmühleplatz, în Zürich. Acestea pot fi de asemenea
descărcate de pe site-ul primăriei. Actualmente, proiectul cuprinde 20 de trasee. Șaisprezece trasee
conduc pietonii prin diferite cartiere, iar patru dintre acestea au în vedere teme speciale:
Plimbarea împreună cu copiii
Orașul Zürich prin ochii copiilor: abordați scurtături, descoperiți curțile interioare și
ascunzișurile secrete.
Fotbal
Descoperiți locurile, poveștile și anecdotele care au de-a face cu „sportul rege”.
Apa
Plimbați-vă de-a lungul canalelor orașului și în locuri în care puteți înota, descoperind în
același timp istoria acestora.
Societatea Watt 2000
Acest traseu vă conduce prin cartierul Albisrieden și vă arată ce trebuie schimbat astfel încât
oamenii să limiteze consumul propriu de energie.

Cele mai populare trasee au fost traduse în limba engleză, iar șapte dintre acestea sunt însoțite de
ghiduri audio. Aceste fișiere audio pot fi descărcate în format .mp3 de pe site, putând fi ascultate pe
un smartphone sau pe un .mp3 player. De la Pavilion pot fi împrumutate gratuit căști și .mp3 playere
care includ ghiduri audio. Acestea pot fi comandate de asemenea dinainte, folosind un formular
online – este modalitatea recomandată grupurilor de minim 10 persoane. De asemenea, primăria a
dezvoltat o aplicație interactivă, numită ZüriPlan App, disponibilă pentru iPhone, iPad și dispozitive
care folosesc sistemul de operare Android.
Traseele țin cont și de nevoile persoanelor cu mobilitate redusă, precum persoanele cu dizabilități
sau cu deficiențe de vedere. Înainte ca hărțile să fie publicate din nou în 2010 și 2014, traseele au
fost verificate în detaliu, în special în ceea ce privește suprafața terenului și înclinarea acestuia, cu
scopul de a stabili dacă sunt potrivite pentru persoanele cu mobilitate redusă. În plus, hărțile conțin
informații care indică secțiunile fără obstacole din cadrul traseelor.
Results
Cererea pentru hărți cu trasee de acest tip este ridicată. Din anul 2005, au fost distribuite în medie
13 000 hărți pe an. Se poate concluziona că popularitatea acestor hărți poate fi corelată cu o
creștere a mobilității pietonilor. Totuși, primăria orașului Zürich evaluează traficul pietonal doar din
anul 2012, iar rețeaua de evaluare este încă în lucru. Așadar, nu este posibilă obținerea de date
statistice care ar putea stabili cu exactitate popularitatea acestor hărți.
Şi în mediul virtual popularitatea hărților a fost ridicată. Aplicația interactivă ZüriPlan App pentru
Android, care include cele 20 de trasee pietonale și rute pentru bicicliști, a fost descărcată de 50 000
de ori de pe site-ul Google Play.
Challenges, opportunities and transferability
Una dintre provocările unei campanii de tipul Züriz’Fuess este reprezentată de costuri. Crearea de
documente de înaltă calitate, adaptate la mediul local, imprimarea, campania de marketing și
distribuirea acestora nu sunt gratuite. Fiecare autor a primit în jur de 7 000 franci elvețieni
(echivalentul a 5 800 de euro) pentru fiecare traseu. Împreună cu imprimarea și campania de
marketing, primăria orașului Zürich a plătit în jur de 17 000 de franci elvețieni (echivalentul a
14 100 de euro) pentru fiecare traseu pus pe hârtie. De asemenea, traseele au trebuit adaptate în
permanență, din cauza schimbărilor din oraș, precum apariția unor noi clădiri și modificări în
infrastructură. În plus, fiecare actualizare impune verificarea traseului, pentru a analiza dacă acesta
este accesibil pentru persoanele cu dizabilități.
Yvonne Meier-Bukowiecki, din cadrul primăriei orașului Zürich, afirmă că „modelul de campanie
Züriz’Fuess poate fi implementat în mod sigur și în alte orașe, toate elementele sale – formatul,
modalitatea de stabilire a traseelor pe o hartă aeriană și implicarea experților locali în crearea de
conținut –putând fi adoptate cu ușurință. În orice caz, comunitățile locale joacă un rol deosebit de
important în acest proces.”
„O cheie a succesului este găsirea unor autori de calitate pentru descrierea traseului urban. Acest
lucru reprezintă o provocare care nu trebuie trecută cu vederea”, susține Meier-Bukowiecki. „În
Zürich este foarte importantă implicarea asociațiilor Quartiervereine. Acestea contribuie la crearea
de conținut și distribuie hărțile în zona lor din oraș, prin intermediul Quartierzentren (centrele
districtelor orașului).”
In Depth
Urban Traffic Programme ‘Stadtverkehr 2025’ report (se deschide un .pdf)

Zürich Mobility Strategy presentation (se deschide un .pdf)
ZueriPlan on Google Play
Züri z’Fuess webpage
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