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10 ponaučení, která nám dala karanténa
PRO LEPŠÍ MOBILITU VE MĚSTECH:
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Veřejný prostor je cenný; v současné době je důležitější než kdy dříve,
aby města fungovala pro lidi, nikoli pro auta (ať už zaparkovaná nebo
projíždějící městem po magistrálách s několika jízdními pruhy). Změny
politiky je možno provést v relativně krátkém čase.

Uvědomili jsme si hodnotu pracovníků v základních službách, kteří byli až dosud
neviditelní; patří mezi ně i pracovníci ve veřejné dopravě a dalš í, kteří nám
pomáhají dostat se z místa na místo. Vzhledem k tomu, že kapacita veřejné dopravy
byla omezena, je důležité dát přednost těm, kteří ji potřebují nejvíc e. Zároveň ale také
musíme obnovit důvěru ve veřejnou dopravu, což je klíčové pro zajištění dlouhodobě
udržitelné a bezpečné mobility ve městech.
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Neviditelné náhle začalo být vidět: míra znečištění ovzduší i znečištění hlukem způsobené dopravou
klesla na bezprecedentně nízkou úroveň. E vropané si ve městech na chvíli už ívali čistějšího vzduchu a
nižší hlučnosti a vyjádřili přání, aby to tak zůstalo i do budoucna. Co můžeme udělat, abychom tento stav
alespoň do určité míry zachovali?
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Náš život se odehrával v příliš rychlém tempu, ale není potřeba
spěchat; zpomalme trochu tím, že ve městech omezíme rychlost
na 30 km/h nebo ještě méně.

Zdravé dýchací ce sty a aktivní životní styl j sou nyní důležitější než kdy dříve; z prvních výzkumů
vy plý vá, že znečištění a obezita významně zvyšují zdravotní rizika onemocnění COVID-19. Proto
potřebujeme nalézt trvale lepší způsoby, jak pomoci lidem se v našich městech bezpečně pohybovat pěšky
a na kole. Každý by se měl snažit udržet se v kondici a sportovat, takže není nijak přek vapivé, že v mnoha
obchodech došlo k vyprodání c vičebních pomůcek; tím nejlepším cvičením ale stále zůstává obyčejná
chůze a jízda na kole.
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Práce z domova se stala normou a je
možná pro mnoho lidí, což snižuje nutnost
zatěžování dopravy dojíždějícími pracovníky a s
tím související znečišťování životního prostředí.
Současně však někteří zaměstnanci pot řebují mít
možnost dostat se do práce. Proto musí
zaměstnavatelé spolupracovat s odborníky na
městskou mobilitu a s urbanisty při hledání řešení,
jež nám pomohou na cestě k bezpečnému oživení
ekonomiky.
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Děti, které rodiče vozí do školy autem, představují
významný faktor přispívající k dopravním zácpám. A
protože je tím pádem pro ostatní děti nebezpečnějš í
chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, začnou je
rodiče také raději vozit autem - místo jízdního kola
tu tak máme začarovaný kruh! Výuka na dálku nebo
online výuka může pomoci snížit počet těchto cest, ale
potřebujeme dalš í udržitelná řešení, jak dostat děti do
škol.

Digitální nástroje jsou klíčem k efektivnímu využívání dopravních systémů, ale mus í fungovat pro
vš echny. Odborníci na mobilitu již mnoho let diskutují o systému MaaS (Mobilita jako služba), který by podpořil
multimodální životní styl. Pomoci mohou aplikace poskytující v reálném čase informace o alternativních
možnostech s nižším provozem nebo plánovače dopravy nabízejíc í možnosti pěš ích tras namísto cesty
několika autobusy s přestupem. K tomu, aby bylo možné tyto nástroje využ ívat skutečně na maximum je
potřeba také digitální gramotnost a možnost přístupu k těmto nástrojům.
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Online nakupování bylo jedním
z řešení během karantény, ale c o
dovážka
takových
nákupů?
Nezapomínejme
na
potenciál
roz vozu nákladu na kolech, který
nás může přiblížit k dosažení
logistiky bez emisí.
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Některé skupiny osob j sou ohroženější
než
jiné;
pojďme
vybudovat
města
s bezbariérovými
dopravními
systémy,
protože město přístupné pro vozíčkáře je
městem přístupným pro každého.
#MobilityWeek
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„Bezemisní doprava pro všechny“ je jednoduchá jako kobliha
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Schéma donutu neboli koblihy s otvorem uprostřed znázorňuje teorii tzv. „koblihové ekonomiky“,
jejíž autorkou je Kate Raworth z Oxfordské univerzity (2017). Tuto teorii v současné době využívají
některá města při obnově po koronavirové krizi. Ekonomika je zde znázorněna jako donut, kde
vnější okraj tvoří tzv. ekologický strop a vnitřní okraj představuje naše minimální potřeby pro dobrý
život. Ideálně by všichni měli žít v bezpečném prostoru mezi oběma kružnicemi, aniž by kdokoli
spadl do otvoru uprostřed koblihy.
#MobilityWeek

Jaké aktivity zvolit pro EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 2020?

Na základě toho, jak bude v září vypadat vaší místní situace, můžete zorganizovat některé z níže popsaných aktivit.
Pamatujte, že je vždy nutno dodržovat bezpečnostní opatření a /nebo doporučení platná pro vaši zemi a region.
✓ Chůze a jízda na kole se mohou konat, ale zkontrolujte
zvolenou lokaci!
✓ Nabídněte prohlídky s průvodcem, který vysvětlí lidem nová
bezpečnostní opatření a ukáže místa, která byla nově místo
(parkování) aut vyhrazena lidem.
✓ Uspořádejte meziměstské konference, jak to loni učinila
některá
města
na
Balkáně https://balkangreenenergynews .com/video-mayorsof-western-balkans-capitals-as-sustainable-urban-mobilityambassadors/
✓ Informační stánky nabízející grafické zná zornění nebo
analýzu dopravní situace a provo zu během nejhorších týdnů
epidemie COVID-19.
✓ Průzkumy veřejného mínění za účelem zjištění nových
výze v a přání ohledně vyu žívání veřejného prostoru a
způsobu přemísťování z místa na místo.
✓ Při pořádání větších akcí buďte kreativní a dbejte na
dodržování sociálního odstupu. Například nizozemští
aktivisté propagující jízdu na kole v minulosti použili dlouhé
bagety umístěné vzadu na nosiči kola, aby upozornili na
nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti, když automobil
předjíždí cyklistu.
✓ Online slosování o ceny podporující pěší chůzi a jízdu na
kole.
✓ Marketingová kampaň zaměřená na zvýšení atraktivity a
bezpečnosti veřejné dopravy.

✓ Kreativní soutěže, kde je možno vyhrát např. roční/měsíční
jízdenku na veřejnou dopravu.
✓ Vyu žívejte sociální sítě k podpoře uhlíkově neutrální mobility
a k zapojení místních obyvatel pomocí oficiálního hashtagu
#MobilityWeek
✓ Zorganizujte výzvu zaměřenou na zjišťování uhlíkové stopy;
na trhu existuje několik mobilních aplikací, které vám v
reálném čase ukáží výsledek, když do nich zadáte své
vzorce
cestování https://travelbetter.panda.org/?utm_source=Better
Points%20B2B%20mailing%20list&utm_campaign=174a02d
3ac-Newsletter-Week212020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5cbfb9f
aa8-174a02d3ac-313004905 Ukažte lidem, jak velká je
jejich uhlíková stopa a poraďte jim, jak ji snížit.
✓ Zorganizujte selfie soutěž na sociálních sítích, kde budou
lidé zveřejňovat své fotografie, jak používají ekologické
způsoby dopravy.
✓ Zapojte místní obyvatele a zainteresované partnery do
zlepšování přístupnosti a vyššího vyu žívání veřejné dopravy
a do testování služeb mobilitys nulovými emisemi.
✓ A co třeba zkusit překonat nějaký světový rekord? Existuje
celá řada různých světo vých rekordů, které se můžete
pokusit překonat. Použijte vlastní fantazii a vyberte společně
s vašimi místními obyvateli nějaký světový rekord, který se v
rámci mobilitys nulovými emisemi pokusíte překonat.

To je jen několik příkladů z mnoha aktivit, které můžete letos uspořádat vedle tradičních akcí,
do nichž se zapojí školy, nevládní organizace, místní firmy atd.

#MobilityWeek

