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Vyhlásenie k 
pandémii ochorenia 
COVID-19

Súčasné tematické usmernenia vznikli ešte 
predtým, ako do našich životov zasiahla pandémia 
ochorenia COVID-19. Texty nachádzajúce sa 
v tomto dokumente nemusia vždy odrážať 
najaktuálnejšiu situáciu. Počas týchto týždňov sa 
spôsob, akým sa pohybujeme po našich mestách 
a obciach, nevídane zmenil. Mnohé mestá 
rozširujú priestor pre aktívnu mobilitu. Niektoré 
si uvedomili, že je možný nový a udržateľnejší 
prístup k mestskej doprave. 

Zhrnutie ponaučení, ku ktorým sme došli počas 
karanténnych opatrení, bude publikované v 
priebehu tohto roku a bude dopĺňať tieto tematické 
usmernenia. Jeho cieľom bude pomôcť miestnym 
iniciatívam pripraviť sa na oslavu EURÓPSKEHO 
TÝŽDŇA MOBILITY od 16. do 22. septembra 
2020. 

Uvedomujeme si, že pre mnohé mestá a obce, 
ktoré sa zapojili do našej kampane v minulých 
rokoch, aktuálne prežívajú náročné obdobie a radi 
by sme vám všetkým vyjadrili svoju solidaritu.
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Úvod do tohtoročnej témy: 
Čistejšia doprava pre všetkých!

V roku 2020 je téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY: Čistejšia 
doprava pre všetkých! Táto téma odráža ambiciózne ciele stať sa uhlíkovo 
neutrálnym kontinentom do roku 2050, ako vyhlásila predsedníčka Európskej 
komisie Ursula von der Leyen pri predstavení Európskej zelenej dohody. 
Téma je tiež zameraná na význam dostupnosti dopravy s nulovými emisiami 
a propagovanie inkluzívneho rámca, ktorý zahŕňa všetkých. 

Zatiaľ čo výskumníci zistili zníženie jázd autom vo väčších mestách a 
predpovedá sa, že 50 % ciest v najbližších rokoch1 bude prebiehať vo verejnej 
doprave, bicyklom alebo pešo, nedávne štúdie Európskej environmentálnej 
agentúry (EEA) však potvrdzujú zvýšený nárast emisií z dopravných 
prostriedkov v porovnaní s hodnotami v roku 19902. Konkrétne sa emisie z 
celého dopravného odvetvia medzi rokmi 1990 a 2018 zvýšili o 28 %, čo 
poukazuje na potrebu urýchlene podporovať uhlíkovo nulové prepravné 
riešenia v mestských oblastiach. Hoci niekoľko najväčších európskych 
metropol prijalo prísne opatrenia, podiel na obnoviteľnej energii používanej 
na dopravu zostáva v roku 2018 na 8,1 %.3 

Zmena klímy a súvisiace ekologické následky ako povodne, suchá alebo 
teplotné vlny tvoria jednu z bezprostredných hrozieb pre kvalitu životných 
podmienok Európanov. V súlade s Parížskou dohodou, ktorej cieľom je udržať 
globálne otepľovanie v rámci prahovej hodnoty 1,5 stupňa, je nevyhnutné do 
roku 20504 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Uhlíkovú neutralitu možno dosiahnuť 
kombináciou metód, vrátane zníženia uhlíkových emisií zvýhodňovaním 
riešení s nízkymi a nulovými emisiami pre verejnú a individuálnu dopravu, 
ako aj chôdze a cyklistiky. Podľa nedávnych odhadov bude do roku 2050 
žiť približne 80 % svetovej populácie v mestských oblastiach. Preto mestá 
poskytujú skvelý rámec na zavedenie týchto ambicióznych plánov do praxe.5

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM


7

Napriek rozdielnym klimatickým, geografickým a sociálno-ekonomickým 
podmienkam v mestských oblastiach Európy dokážeme zavádzať opatrenia, 
ktoré podporujú uhlíkovo neutrálne a inkluzívne mestské prostredie. 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2020 preto nabáda ľudí a miestne orgány, 
aby podnikli kroky na dosiahnutie dlhodobého cieľa uhlíkovo neutrálneho 
kontinentu. 

Napriek tomu, že cieľ dlhodobej stratégie leží v ďalekej budúcnosti, priame 
opatrenia na boj so znečistením, uhlíkovými emisiami, alebo dopravnými 
zápchami môže mať bezprostredný účinok. Zápchy v mestských oblastiach 
a ich okolí v súčasnosti stoja 100 miliárd EUR ročne alebo 1 % HDP EÚ.6 
Okrem toho viac ako 400 000 predčasných úmrtí priamo súvisí so znečistením 
ovzdušia.7 Preto spustenie dlhodobých opatrení, akými sú podpora cyklistiky 
a chôdze, ako aj nízkoemisnej a uhlíkovo neutrálnej verejnej dopravy, bude 
mať veľmi pozitívny okamžitý účinok. 

Tento dokument sa bližšie pozrie na mestá s ambicióznymi cieľmi pre 
inkluzívnu mobilitu a pre nulové emisie a prezentuje nápady pre obce na 
podporu ambicióznych cieľov Európskej komisie pre obyvateľov, ktoré sa 
zapoja do tohtoročného EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5


8

Vzájomná výmena osvedčených postupov, ako stanovuje Dohovor primátorov 
a starostov EÚ, pomôže tvorcom miestnych politík v dosahovaní európskych 
cieľov klimaticky neutrálnej ekonomiky8. Hoci rôzne obce v rámci celej 
Európy majú ambiciózne iniciatívy, je náročné ich kvantifikovať, pretože plány 
mobility sa zvyčajne zameriavajú na dlhodobejšiu budúcnosť. Okrem toho 
niektoré nízko, alebo nulovo, emisné technológie, ako vodíkové autobusy 
ešte nedokážu priniesť efektívnosť výroby. Európska komisia víta ambiciózne 
ciele predkladané európskymi mestami ako Amsterdam, Barcelona, Kodaň, 
Praha a iné, na dosiahnutie mestského prostredia s nulovými emisiami do 
roku 2050, alebo skôr. V nasledovných dvoch častiach sa pozrieme bližšie 
na popredné mestá s iniciatívami na dosiahnutie cieľov nulových emisií do 
roku 2050, ako aj mestá, ktoré investovali do infraštruktúry.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Mestá sú dôležité pre dosiahnutie 
úspechu Európskej zelenej dohody

https://bit.ly/2VVjhWd


9

MESTÁ S AMBICIÓZNYMI 
CIEĽMI NULOVÝCH EMISIÍ
Mestá ako Amsterdam, Barcelona a Kodaň sú 
rozhodnuté dosiahnuť vlastné ambiciózne ciele 
využitím viacerých politických opatrení, z ktorých 
niektoré uvádzame nižšie. Opakujúcou sa témou 
je, že všetky mestá majú holistický prístup vrátane 
rôznych oparení na zníženie znečistenia ovzdušia.

Amsterdam

Metropolitná oblasť Amsterdamu, domov pre 
takmer dva a pol milióna obyvateľov, centrálne 
nachádzajúca sa v mestskej oblasti Randstat, 
vyhlásila ambiciózne ciele na dosiahnutie cieľa 
nulových emisií do roku 20309. Preto najväčšie 
mesto Holandska spustilo viaceré iniciatívy, ako 
je propagácia chôdze a cyklistiky, rozšírenie 
služieb verejnej dopravy a investície do nabíjacej 
infraštruktúry pre elektrické vozidlá10. 

V nedávnych rokoch bola veľká časť historického 
centra mesta zmenená na pešiu zónu a 
individuálna preprava osôb autom je zakázaná. 
Táto iniciatíva zvyšuje bezpečnosť cyklistov a 
chodcov a zároveň prináša živú atmosféru do 
mnohých ulíc a na námestia a do iných oblastí po 
celom centre mesta11. Návštevníci a dochádzajúci 
za prácou sú presmerovaní na parkoviská mimo 
centra mesta vďaka holistickej parkovacej politike, 
ktorá sa vzťahuje na celú mestskú oblasť. Iné 
spôsoby prepravy ako trajekty, ktoré spájajú 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

96 % očakávané 
zníženie emisií 

NOx do roku 
20301 

400 % 
zvýšenie počtu 

nabíjacích 
staníc pre 
elektrické 

vozidlá, ktoré 
sú poháňané 
obnoviteľnou 

energiou2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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severnú a južnú časť mesta, budú do roku 202212 elektrifikované, alebo 
nahradené hybridnými modelmi. 

Spolu s úsilim na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov a rázneho 
postoja mesta k zníženiu emisií, Amsterdam tiež zvyšuje svoje investície do 
nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Metropolitná oblasť Amsterdamu 
prisľúbila v nadchádzajúcich rokoch nainštalovať 20 000 nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá v meste Amsterdam a okolitých regiónoch Noord-Holland, 
Flevoland a Utrecht. Táto významná investícia viac ako štvornásobne zvýši 
súčasný počet 4 600 verejných a poloverejných nabíjacích staníc13. Všetkých 
20 000 dodatočných nabíjacích bodov bude poháňaných obnoviteľnou 
energiou14. 

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa a https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá v Amsterdame

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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Hladiny 
NOx klesli v 
porovnaní s 

rokom 2017 o 
19 % 

Bezplatná 
verejná doprava 

po tri roky 
po vzdaní sa 

používania auta 
800 miliónov 

EUR 
investovaných 

za posledné 
štyri roky

Barcelona 

Na začiatku roka 202015 metropolitná oblasť 
Barcelony začala svoje prvé kroky k mestskému 
regiónu s nulovými emisiami vďaka prísnejšej 
nízkoemisnej zóne, v ktorej platí zákaz vstupu pre 
väčšinu ekologicky škodlivých áut (smernica Euro 
II, alebo nižšie) počas pracovných dní od 7:00 do 
20:00. Toto opatrenie, ktoré vplýva na väčšinu 
metropolitnej oblasti hlavného mesta Katalánska, 
malo okamžitý dopad. Už jeden mesiac po jeho 
zavedení sa hladiny NOx znížili o 19 % v porovnaní 
s východiskovým stavom z roku 2017. Okrem 
sankcií ponúka magistrát mesta v nízkoemisnej 
zóne aj stimuly. Staré vozidlo, ktoré by inak malo 
zakázaný prístup do nízkoemisnej zóny, možno 
vymeniť za trojročný lístok na verejnú dopravu. 

Okrem predvídaného zníženia množstva 
súkromných vozidiel v centre Barcelony majú 
investície mesta za cieľ významne zlepšiť 
prístup k verejnej doprave. Spoločnosť 
Barcelona Metropolitan Transport investovala 
počas štyroch rokov 800 miliónov EUR do 
častejšie premávajúcich liniek 1 – 5, ktoré 
počas silnej prevádzky premávajú raz za menej 
ako štyri minúty16. Okrem toho sa nakúpilo 23 
nulovoemisných autobusov, ktoré zvýšili celkový 
počet vozidiel s elektrickým, plynovým, alebo 
hybridným pohonom na 266. Cieľom spoločnosti 
Barcelona Metropolitan Transport je nadobudnúť 
do roku 2030 aktívnu flotilu tvorenú výhradne 
vozidlami s elektrickým a hybridným pohonom a 
pohonom na stlačený zemný plyn.

 -
15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kodaň

Hoci má Európska zelená dohoda veľké ciele, 
magistrát Kodane mieri ešte vyššie. Uhlíkovo 
neutrálnu dopravu do roku 202517 si za cieľ 
stanovilo hlavné mesto Dánska, ktoré predstavilo 
opatrenia súvisiace so spotrebou energie a 
mobilitou. Posledné uvedené sa zameriava na 
priamo merateľné ciele pre vozidlá a individuálne 
cesty. Kodaň chce tiež dosiahnuť uhlíkovo 
neutrálnu verejnú dopravu s presunom z 
osobných áut na chôdzu, bicyklovanie a verejnú 
dopravu. Celkovo 75 % všetkých ciest sa v Kodani 
do roku 2025 bude realizovať pešo, na bicykli 
alebo verejnou dopravou, a preto bude uhlíkovo 
neutrálna18. Mesto ide všetkou svojou vynaloženou 
snahou príkladom, preto vozidlá Kodane jazdia na 
elektrinu, vodík, alebo biopalivá. 

Obce zúročujú cyklistické nadšenie obyvateľov 
Kodane, ako aj plochý reliéf terénu hlavného 
mesta. Cyklisti sa môžu spoľahnúť na rozsiahlu 
budúcu sieť cyklotrás, ktorá dokonca zahŕňa 
„super cyklistické diaľnice“. Tieto diaľnice vznikli 
unikátnym spojením 28 obcí a regiónu hlavného 
mesta Kodaň a majú za cieľ propagovať 
bezpečnejšie, rýchlejšie a ľahšie bicyklovanie a 
dochádzanie bicyklom19. 

Od otvorenia prvej trasy v roku 2012 bolo do 
roku 2017 dostavaných ďalších päť trás, čo 
bol len začiatok siete 45 trás s celkovou dĺžkou 
746 kilometrov. Okrem týchto diaľnic má Kodaň 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT

Úspora 20 000 
ton CO2 za rok 

Zvýšenie 
strednej dĺžky 
života o jeden 

rok 
O 1,1 milióna 

menej dní 
práceneschop-

nosti za rok

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
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ďalších 400 km cyklochodníkov20. Odhady dánskeho štátu napovedajú, že 
cyklistické superdiaľnice by mohli potenciálne zvýšiť počet jázd na bicykli v 
regióne hlavného mesta o 6 miliónov v porovnaní s výsledkami z roku 2019. 

Ak sa používatelia rozhodnú nepoužiť dochádzanie po super cyklodiaľnici 
na vstup do Kodane, môžu dať svoje bicykle na vlaky pre dochádzajúcich (S 
vlaky) zadarmo21. Do roka po predstavení tohto opatrenia na sieti dlhej 170 
km vzrástol počet prepravovaných bicyklov zo 188 000 na 630 000, t. z. o 
vyše 300 %22. Jeden z dôvodov zvýšeného počtu prepravovaných bicyklov 
je premena vozňov určených na prepravu bicyklov so sklápacími sedadlami. 

Všetky vyššie uvedené opatrenia významne prospeli k zdraviu obyvateľov 
žijúcich v regióne hlavného mesta. Podľa odhadov mesta sa to rovná približne 
1,1 milióna menej dní práceneschopnosti, ako aj úsporám 20 000 ton CO2 za 
rok23. Ak sa hlavnému mestu Dánska podarí znížiť hladiny znečistenia na 
podobnú úroveň, aká je na dánskom vidieku, dĺžka života by sa do roku 2040 
mala predĺžiť o jeden rok24. 

20.  https://supercykelstier.dk/about/
21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau a https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Regionálne vlaky v Kodani ponúkajú možnosť prepravovať bicykle zadarmo

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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PODPORA ZNÍŽENIA 
EMISIÍ INVESTÍCIAMI DO 
INFRAŠTRUKTÚRY

Okrem vyššie uvedených príkladov rozsiahlych 
politických opatrení, ktoré mestá prijali, nájdeme 
podobnosti v prístupoch, ktoré prijali mestá Praha, 
Graz a Riga na dosiahnutie zmeny v správaní 
vďaka veľkým investíciám do infraštruktúry pre 
verejnú dopravu, cyklistiku a chôdzu.

Praha

Mesto Praha, ako jedno z najväčších hlavných 
miest strednej Európy a jedno z najrýchlejšie 
rastúcich v Európe, má tiež za cieľ stať sa do roku 
205025 mestom s nulovými emisiami. 

Hlavné mesto Česka za posledné roky značne 
investovalo do verejnej dopravy. Len v roku 
2017 bolo 245 miliónov EUR venovaných na 
infraštruktúru vrátane renovácie staníc a rozšírenia 
električkových tratí26. Úsilie ešte znásobilo 
rozhodnutie vybudovať štvrtú trať metra, ktorá 
spája historické centrum s juhovýchodnou časťou 
mesta. Investícia vo výške 2,7 miliardy EUR začala 
v lete 201927. Stavia sa nový veľký dopravný 
terminál Praha Smíchov, ktorý má prepojiť 
jednotlivé trate, autobusy, metro a automobilovú 
dopravu. Nový terminál podporí používanie 
verejnej dopravy zrýchlením a zlepšením presunov 
medzi jednotlivými druhmi dopravy.

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57 % všetkých 
ciest prebehne 

vo verejnej 
doprave. Pre 
takmer 50 % 

pasažierov 
vo verejnej 

doprave 
je metro 

základným 
spôsobom 

verejnej 
prepravy v 

Prahe a tvorí 
chrbticu 

siete verejnej 
dopravy (2017)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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Ďalší významný nadchádzajúci stavebný projekt 
vytvorí novú osemkilometrovú trať metra, ktorý 
prepojí existujúcu sieť metra s novou električkovou 
traťou a tým zníži emisie áut a autobusov z 
predmestí. Toto sú dva príklady spôsobov, ako 
mestá pracujú na zmenšení počtu osobných 
morotových vozidiel na cestách. 

Správa mesta sa tiež usiluje posilniť elektromobilitu 
a zvýšiť aktívnu mobilitu. Chôdza a bicyklovanie je 
podporované prostredníctvom rozvoja kvalitných 
zelených verejných priestranstiev. 

Počet ľudí 
využívajúcich 

verejnú 
dopravu v 

rámci mesta 
sa zvýšil z 1,03 
miliardy jázd v 

roku 2000 na 
1,28 miliardy 

jázd v roku 2016 
(t. z. zvýšenie o 

24 %) – 20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Mesto Graz (Rakúsko) má dlhú tradíciu prieskumov 
verejnej mienky ohľadom správania v oblasti 
mobility, ktoré sa začali v 80. rokoch minulého 
storočia. Najnovší prieskum ukazuje mierny posun 
z motorizovaných vozidiel ku chôdzi a cyklistike. 
Preto približne 20 % obyvateľov používa verejnú 
dopravu, 42 % používa súkromné vozidlá a 
približne 38 % buď chodí pešo, alebo bicykluje28. 
Relatívne vysoké percento cyklistov a chodcov 
je dané práve tým, že Graz má najväčšiu pešiu 
zónu v Európe. Okrem toho je mesto, najmä v 
posledných rokoch, aktívne v propagácii cyklistiky, 
chôdze a verejnej dopravy. Snahy sa zjednotili v 
koncepte mobility pre rok 2020, ktorý propaguje 
cyklistiku a chôdzu investíciou do infraštruktúry 
vrátane cyklotrás a chodníkov, najmä na predmestí 
Grazu29.

Okrem toho bol prijatý investičný plán 
pre nadchádzajúce roky na rozšírenie 
električkových služieb. Plány za 117 miliónov 
EUR znížia problematické miesta, rozšíria počet 
dvojkoľajových električkových tratí a rozšíria 
existujúce linky. Zástupcovia mesta zdôrazňujú, 
že investičný balík financovaný mestom Graz a 
regiónom Štajerska má za cieľ zlepšiť dochvíľnosť 
a frekvenciu električiek30. Tak ako Viedeň, aj 
Graz propaguje nákup ročných permanentiek na 
verejnú dopravu pre ľudí s trvalým pobytom v 
hlavnom meste Štajerska. V roku 2016 sa mesto 
Graz rozhodlo dotovať ročné verejné lístky pre 
obyvateľov. V roku 2020 stojí ročný lístok 456 EUR 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/

300 % zvýšenie 
počtu ročných 
permanentiek 

na verejnú 
dopravu po 

dotácii

https://bit.ly/3aA2uNG
https://bit.ly/3buYPlL
https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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pre nerezidentov, zatiaľ čo obyvatelia hlavného 
mesta Štajerska zaplatia len 228 EUR, alebo 
polovičnú cenu. Počiatočné zníženie ceny viedlo 
k 300 % nárastu počtu ročných permanentiek31. 
Podľa najnovších výsledkov viac ako 10 % 
obyvateľov má ročný lístok. Hoci toto číslo sa na 
prvý pohľad nezdá veľmi vysoké, treba myslieť na 
to, že 60 000 obyvateľov sú študenti, ktorí majú 
iné balíky predplatného32.

Tieto snahy sú dôležité predovšetkým kvôli tomu, 
že obyvatelia Grazu boli v lokálnom referende v 
roku 2012 proti myšlienke nízkoemisnej zóny. 
Avšak regionálna nízkoemisná zóna pre nákladné 
vozidlá je prevádzkovaná v Grazi a regióne 
Štajerska od roku 2014 a zaväzuje ich dodržiavať 
emisné smernice Euro III. Štajersko sa nachádza 
v Alpách v kotline, kde je náročné vyhnúť sa 
koncentrácii škodlivín.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK

38 % miestnych 
ľudí chodí a 

bicykluje 
Zmenšenie 

znečistenia bez 
nízkoemisnej 

zóny

https://bit.ly/3bAuB0D
https://bit.ly/3by4ffK
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Riga 

Hlavné mesto Lotyšska, domova jednej tretiny 
celej populácie, investovalo za posledné roky 
do cyklistickej, pešej a verejnej dopravnej 
infraštruktúry najmä s finančnou podporou 
Európskej únie. Hoci nič nepoukazuje no to, 
že by Lotyšsko presiahlo európske normy 
kvality ovzdušia, Riga čelila výzvam v oblasti 
znečistenia, spojeným s husto vybudovaným 
historickým centrom mesta. Preto za posledné 
roky padlo rozhodnutie transformovať staré 
mesto na pešiu zónu s cieľom znížiť znečistenie 
a podporiť turizmus33. Zákaz áut na rôznych 
uliciach v mestskom centre od 12:00 do 06:00 od 
pondelka do soboty zvyšuje bezpečnosť chodcov 
a cyklistov34. 

Vo verejnej doprave boli prijaté dodatočné 
opatrenia s podporou Európskej investičnej banky, 
ktorá poskytla 75 miliónov EUR na financovanie 
nákupu 20 nízkopodlažných električiek a 20 
autobusov poháňaných vodíkom ako náhradu 
za staršie vozidlá. Tieto investície, ktoré boli 
súčasťou Junckerovho plánu, tiež zahŕňajú 
výstavbu a modernizáciu električkovej a vodíkovej 
infraštruktúry35. 

Riga ako najväčšie mesto troch baltických 
štátov využila potenciál cyklochodníkov už na 
začiatku prvého desaťročia 21. storočia. 13,5 
km cyklochodníkov bolo postavených v roku 
2001 s cieľom prepojiť staré mesto s jedným zo 
sídlisk na predmestí Rigy. V posledných rokoch 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (p15)
35. 

Nariadenie 
regulujúce 

prístup vozidiel 
do mesta 

na podporu 
cyklistiky a 

chôdze

https://bit.ly/2KtCyJ0
https://bit.ly/350akPy
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bola pre správu mesta cyklistická infraštruktúra 
vysokou prioritou. Stavali sa cyklochodníky, ktoré 
mali prepojiť predmestia s centrom a poskytovať 
alternatívne trasy na prístup k plážam Baltického 
mora. Cyklochodníky možno preto používať na 
dochádzanie z a do mesta, ako aj na rekreačné 
účely a dlhšie jazdy do baltických plážových 
rezortov, ako Jurmala36. Podľa projektu CIVITAS 
Hanshake financovaného EÚ sa povedomie 
o výhodách cyklistiky zvyšuje každý rok a 68 
kilometrov cyklistickej siete získava na popularite.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga

Príležitosť 
na získanie 
pôžičky od 
Európskej 
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infraštruktúry 
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drsnému 
zimnému 
podnebiu

http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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ZAVEDENIE OPATRENÍ PRE 
NULOVÉ EMISIE
Okrem vyššie uvedených iniciatív smerujúcich k 
úrovniam s nulovými emisiami, mnoho menších 
a väčších mestských oblastí v Európe prijalo 
kroky na zníženie celkového znečistenia a úrovní 
skleníkových plynov a zlepšenie dostupnosti 
dopravy. Tieto príklady sa zameriavajú na riešenia 
súvisiace s investíciami do infraštruktúry, ako aj 
„miernych riešení“, ako napríklad zníženie ceny za 
verejnú dopravu.

Zníženie znečistenia ovzdušia a hluku 
vďaka obmedzenému používaniu áut

Od svojho zavedenia v 90. rokoch sa stal Deň bez 
áut úspešnou iniciatívou v znižovaní znečistenia 
ovzdušia a hluku a výborným nástrojom na 
zvyšovanie povedomia a upútavanie pozornosti 
médií. Jasné zníženie množstva hlavných 
škodlivín je možné vidieť počas Dňa bez áut, 
najmä v značne preplnených väčších mestských 
oblastiach. Hladiny CO2 a NOx klesli v Bruseli o 75 
– 80 %37. Ostatné mestá ako Paríž zaregistrovali 
zníženie znečistenia o 25 – 30 %38. Hoci sú tieto 
opatrenia krátkodobé, značné zníženie znečistenia 
preukazuje jasné prepojenie medzi dopravou 
a emisiami a motivuje obyvateľov podporovať 
opatrenia znižujúce znečistenie z dopravy v 
centrách miest. Ako súčasť minuloročných 
podujatí EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 
bola v meste Kozani v Grécku zakázaná všetka 
automobilová a motocyklová doprava na dvoch 
hlavných uliciach v centre na päť hodín a ako 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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https://bit.ly/2S5S16p
https://bit.ly/3cM4jbQ
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súčasť Dňa bez áut sa využíval voľný priestor na organizovanie záverečnej 
ceremónie kampane s komunitnými podujatiami ako športovými hrami pre 
deti a tanečnými predstaveniami. Hladiny PM10 a NOx klesli o 30 %39 v 
porovnaní s meraniami kvality ovzdušia v nasledujúcom dni. Mesto Sofia 
tiež zorganizovalo podujatie Deň bez áut a monitorovalo kvalitu ovzdušia 
počas celého dňa pomocou mobilnej stanice nainštalovanej Európskou 
environmentálnou agentúrou. Štatistické údaje z meraní preukázali dobré 
hladiny PM10 kvality ovzdušia počas celého týždňa kampane40 

39.  Žiadosť o udelenie ceny EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY mesta Kozani (2019)
40.  Žiadosť o udelenie ceny EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY mesta Sofia (2019)

Chodci počas Dňa bez áut v Sofii
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Groningen – nová flotila elektrických 
autobusov

Mesto Groningen (Holandsko) sa rozhodlo úplne 
vymeniť svoju flotilu benzínových autobusov 
za celoeelektrickú flotilu. Celá flotila 164 
autobusov od troch výrobcov funguje od druhej 
polovice roku 2019. Okrem investícií do vozidiel 
bolo nainštalovaných 21 nabíjacích staníc 
v autobusových depách a iných miestach v 
Groningene a okolitých regiónoch. Novú elektrickú 
nabíjaciu infraštruktúru môžu používať všetky 
tri typy elektrických autobusov a je najväčšou 
existujúcou regionálnou sieťou elektrických 
autobusov v Holandsku. Okrem zníženia hluku a 
znečistenia rozsiahle investície tiež viedli k 90 % 
zníženiu emisií CO2

41.

Okrem investícií získal Groningen reputáciu 
jedného z najpriateľskejších miest k bicyklom 
v Európe. Od prvých opatrení na plánovanie 
priestorov na podporu cyklistiky v 70. rokoch 
zaviedlo študentské mestečko na severovýchode 
Holandska politiku „bicykle na prvom mieset“. 
Tento rámec viedol k pôsobivému rozdeleniu 
jednotlivých druhov dopravy v prospech bicyklov. 
Okolo 60 % všetkých jázd v meste Groningen sú 
na bicykli a mesto naďalej investuje do cyklistickej 
infraštruktúry. 

Zatiaľ čo mnoho európskych miest buduje 
cyklistickú infraštruktúru ako sú cyklotrasy, 
Groningen zašiel o krok ďalej s vyhrievanými 
cestami pre bicykle, aby sa cyklisti vyhli 
zľadovateným cestám. Okrem toho na predmestí 
tohto holandského mesta vzniklo niekoľko 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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https://bit.ly/2VONVkc
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záchytných parkovísk. Tieto uzly poskytujú na 
posledných kilometroch príležitosť presadnúť z 
auta, alebo regionálneho vlaku na bicykel. Zatiaľ 
čo ostatné európske mestá sú zaneprázdnené 
riešením dopravných problémov kvôli súkromným 
autám, alebo verejnej doprave, Groningen 
zmierňuje dopravné problémy cyklistov, 
napríklad nebezpečné križovatky, alebo svetelnú 
signalizáciu42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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Projekt FREVUE – mestská nákladná 
doprava riešená s nulovými emisiami

Ak majú centrá miest ostať hodnotnými nákupnými 
destináciami, je nevyhnutné zvážiť prepravu veľkých 
množstiev tovarov do obchodov, butikov a potravín. 
Preto je potrebné pri nákladnej doprave v meste 
hľadať riešenia s nulovými emisiami. Projekt FREVUE 
financovaný EÚ testovalo viac ako 70 elektrických 
vozidiel rôznych veľkostí v rôznych mestských 
prostrediach v celej Európe. Elektrické vozidlá, ktoré 
mali veľkosť od 3,5 do 19 ton, fungovali v reálnych 
podmienkach na dodanie nápojov, balíkov, pošty a 
iných tovarov. Týmto spôsobom projekt FREVUE 
predstavoval dôležitý prvý krok k dosiahnutiu mestskej 
logistiky bez CO2 v hlavných mestských centrách do 
roku 2030 a zlepšeniu kvality ovzdušia v európskych 
mestách43. 

Dokonca aj tento porovnateľne malý test mal potenciál 
významnej úspory CO2 a NOX. Pilotné testy vozidiel, 
ktoré sa realizovali v niekoľkých väčších európskych 
mestách počas trvania celého projektu44, preukázali, 
že ich samotné zavedenie ušetrilo 2000 kg NOx. 
Podľa výskumu projektu je to ekvivalentom emisií 
NOx z celkovej cestnej dopravy v Londýne počas 
ktorýchkoľvek troch dní v roku 2013. 

Preto komplexné rozvinutie riešení nákladných áut 
s nulovými emisiami môže mať významný potenciál 
pre zlepšenie kvality ovzdušia. Výskumníci z projektu 
FREVUE tiež zdôraznili, že ak by Londýn zvládol 
elektrifikovať 10 % svojej flotily nákladných áut do roku 
2021, hlavné mesto by mohlo ušetriť 1 miliardu EUR45.

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
https://bit.ly/2VU4aMT
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INKLÚZIA VO VEREJNEJ 
DOPRAVE JE KĽÚČOVÝM 
FAKTOROM PRE OBČIANSKU 
ANGAŽOVANOSŤ

Ďalším cieľom témy ročníka Čistejšia doprava 
pre všetkých je zdôrazniť, že riešenia pre 
mobilitu s nízkymi, alebo nulovými emisiami 
sa musia čoskoro stať cenovo dostupné a 
prístupné pre každého. Venuje sa ľuďom, ktorí 
majú fyzické a mentálne obmedzenia, ako aj 
mladým ľuďom, seniorom, ženám, menšinám, 
ľuďom so špeciálnymi potrebami alebo sociálne 
znevýhodneným. Prístup k verejnej doprave 
podporuje sociálnu a hospodársku inklúziu, prístup 
k voľnočasovým a kultúrnym aktivitám a poskytuje 
slobodu pohybu pre všetkých, bez potreby 
spoliehania sa na vlastníctvo auta46. Sociálny 
rozmer dopravy bol témou debát mestských správ 
v rámci celej Európy. Niektoré príklady sú uvedené 
na nasledujúcich stránkach.

Infobody pre ľudí so špeciálnymi potre-
bami vo Viedni

Pre nevidiacich, alebo ľudí s obmedzenou 
mobilitou, môže i krátka jazda metrom, alebo 
autobusom predstavovať náročnú výzvu. Preto 
je pre inkluzívnu spoločnosť dostupnosť dopravy 
nevyhnutná. Moderné nástroje a modernizácia 
infraštruktúry zásadne zlepšili využiteľnosť 
verejnej dopravy. Hlavná dopravná spoločnosť 
Viedne Wiener Linien poskytla niekoľko riešení 
na podporu tých, ktorí to potrebujú. S cieľom 
poskytovať informácie boli nainštalované 

46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ
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viaczmyslové Infobody v metre hlavného mesta 
Rakúska.

Infobody poskytujú správy a iné relevantné 
informácie na webovej stránke ovládanej 
hlasom. Tieto riešenia boli vyvinuté, testované 
a modernizované spoločnosťou Wiener Linien v 
úzkej spolupráci s rakúskou Asociáciou nevidiacich 
a zrakovo postihnutých. Táto spolupráca v 
posledných 20 rokoch prináša výhody obidvom 
stranám a zdôrazňuje výhody spolupráce medzi 
poskytovateľmi verejnej dopravy a občianskymi 
združeniami47.

Prebudovanie infraštruktúry verejnej 
dopravy v Krakove

Investícia do verejnej dopravy je dôležitá 
najmä pre rastúce mestá. Krakov, ako jedno 
z najrýchlejšie rastúcich miest v Európe, tiež 
berie do úvahy bezbariérovosť. Vďaka finančnej 
podpore EÚ mesto Krakov investovalo do novej 
flotily 35 moderných a energeticky úsporných 
nízkopodlažných električiek. Zastaraný vozový 
park električiek jazdiacich na viac ako 100 km 
dlhej trati sa postupne vymieňa za 35 nových 
a energeticky úsporných nízkopodlažných 
električiek48. Nové električky poskytujú jednoduchý 
prístup pre detské kočíky a osoby na invalidných 
vozíkoch.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10
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Kým budú všetky vysokopodlažné električky vymenené, bol zaškolený 
personál, aby pomáhal osobám so špeciálnymi potrebami na hlavných 
križovatkách verejnej dopravy. Dosiahlo sa to v rámci projektu AENEAS 
financovaného EÚ a zameraného na mobilitu starnúcej populácie. Ďalšia 
časť projektu zahŕňala kampaň na zvýšenie povedomia detí a mladých ľudí, 
aby sa správali ohľaduplne voči seniorom vo verejnej doprave49.

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Krakov zainvestoval do moderných nízkopodlažných električiek aby znížil emisie a zlepšil prístup pre invalidné 
vozíky

https://bit.ly/2W8iDoL
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Služba jazdy na zavolanie vo verejnej 
doprave v juhozápadnom Holandsku

Predstavte si, že žijete na dedine a jediné 
autobusové spojenie, ktoré môžete využiť na 
cestu do najbližšieho mesta, je prerušené. Toto 
sa ľahko môže stať realitou, ak dopravcovia čelia 
výzvam, ako nedostatok šoférov, menšie zisky, 
alebo hospodárske škrty. Navyše, služba jazdy na 
zavolanie alebo zdieľania jazdy ako Uber sú často 
v malých mestách a na dedinách50 nedostupné. 

Preto holandská provincia Zeeland, región na 
juhozápade Holandska, vytvorila taxi službu, ktorá 
funguje v celej provincii po zrušení autobusových 
liniek. Používatelia si môžu rezervovať jazdu 
vopred vďaka službe Haltetaxi, ktorá slúži ako 
bežný autobus. Dopravca má možnosť zastaviť 
na vopred rezervovaných zastávkach, namiesto 
prevádzkovania úplných autobusových liniek s 
nízkou mierou využitia. Služba funguje každý 
deň do 23:00 a zahŕňa prestupné zastávky s 
konvenčnými službami51. 

Načo je dobrá sieť verejnej dopravy, ak sadzby 
nie sú dostupné pre všetkých? Túto otázku si 
položili zástupcovia mesta Viedeň v roku 2011. 
Od mája 2012 je možné využívať celú sieť 
Viedne len za 1 EUR na deň ak si kúpite ročnú 
permanentku. Od uvedenia ročnej permanentky 
za 365 EUR sa nákup permanentiek na viedenskú 
verejnú dopravu zdvojnásobil. Najnovšie výsledky 
ukazujú, že takmer 50 % obyvateľov vo Viedni má 
ročnú permanentku52. Podľa najnovších odhadov 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC
52.  https://bit.ly/3cItuwa

https://bit.ly/2VImZnw
https://bit.ly/2Y9ObNC
https://bit.ly/3cItuwa
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takmer 40 % všetkých jázd vo Viedni prebieha vo verejnej doprave v 
porovnaní s približne 30 % autom. Okrem zníženia cien, investície do 
rozšírenia služieb metra a električiek zvýšilo dostupnosť pre väčšiu skupinu 
obyvateľov Viedne53.

53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zeeland, región na juhozápade Holandska s nižšou hustotou obyvateľstva

https://bit.ly/3cTYYzB
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Zaistenie bezpečnosti žien vo verejnej 
doprave v Hamburgu

Ženy sú zraniteľnou skupinou používateľov 
verejnej dopravy, ktoré sa často cítia nebezpečne 
v mestskom prostredí, najmä počas hodín mimo 
špičky. Preto mnohí dopravcovia v Európe 
investovali do zamestnancov bezpečnostnej 
služby, do bezpečnostnej infraštruktúry, alebo 
dozoru. 

V Nemecku prevzali rôzni poskytovatelia 
mestskej a verejnej dopravy iniciatívu na zvýšenie 
bezpečnosti žien. Okrem 5 900 bezpečnostných 
kamier, ktoré sú už nainštalované vo vozidlách a 
na zastávkach verejnej dopravy v Hamburgu, 400 
zamestnancov tiež zaisťuje bezpečnú cestu pre 
ženy v rámci rozsiahlej siete verejnej dopravy54. 
Okrem toho bolo celkovo nainštalovaných až 
177 stĺpikov pre volanie v prípade núdze. Tieto 
systémy núdzového volania poskytujú priame 
spojenie s kanceláriou bezpečnostnej služby a 
možnosť privolať pomoc v prípade potreby55. 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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https://bit.ly/2zqED6j
https://bit.ly/359ku0o
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Varšava – bezbariérovosť

Poľské hlavné mesto spustilo iniciatívu v rámci 
celého mesta na zlepšenie bezbariérovosti 
uvedením právnych nariadení, ktoré zaručujú, že 
investície do všetkých verejných priestranstiev, 
ciest a budov spĺňajú štandardy bezbariérovosti. 
Po uvedení právnych predpisov v roku 2017 
trvalo niekoľko rokov, kým sa opravili stanice 
metra, autobusové a železničné zastávky. Verejné 
investície značne zlepšili bezbariérovosť pre 
osoby so zníženou mobilitou v autobusoch a 
vozňoch metra. V súčasnosti spĺňa 87 % všetkých 
autobusových zastávok štandardy bezbariérovosti. 
Stavebné projekty Varšavy tiež zahŕňali 40 
kilometrov nových cyklotrás. Zrakovo postihnuté 
osoby tiež získali podporu vďaka inštalácii 64 
semaforov so zvukovým zariadením56. 

Okrem týchto rozsiahlych stavebných projektov 
mesto Varšava tiež investuje do nových 
nízkopodlažných električiek. Celkovo nakúpilo 
poľské hlavné mesto 273 električiek, ktoré zvýšia 
rýchlosť a frekvenciu služby verejnej dopravy57. 
Toto rozsiahle úsilie bolo uznané aj Európskou 
komisiou, ktorá udelila Varšave ocenenie Access 
City Awards za rok 2020 (európska cena pre 
bezbariérové mestá).

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://bit.ly/2Y8wVYN
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Zníženie zaťaženia nízkoemisnej zóny v 
nízkopríjmových skupinách v Gente

Belgické mesto Gent zaviedlo nízkoemisnú 
zónu na začiatku roka 202058. Odhliadnuc od 
očakávaného zníženia na úrovni znečistenia 
môžu nízkoemisné zóny vytvárať finančnú záťaž 
pre nízkopríjmových vlastníkov automobilov. Gent 
zaviedol jedinečnú podpornú schému na zníženie 
finančnej záťaže pre nízkopríjmové skupiny 
udelením prémie 1 000 EUR pre naftové vozidlá a 
750 EUR pre benzínové vozidlá59. Prémiu využilo 
350 rezidentov počas obdobia troch rokov a 
schéma skončila v júni 2020. Predstavitelia mesta 
očakávajú, že počet žiadostí narastie v roku 2020 
po zavedení tejto nízkoemisnej zóny60.

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f a https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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