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Bezpečne a zdravo

udržateľnou dopravou

Výročná téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY na rok 2021 je 

„Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy

vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa - a svet - pociťovali počas

pandémie COVID-19. Zároveň sa zamýšľa nad príležitosťami na zmeny

vyplývajúce z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy v Európe.

Mestá a mestské samosprávy reagovali na pandémiu

kreatívnymi a účinnými opatreniami. Tohtoročný

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY oslavuje nezlomnosť

miest a ich úspechy a zároveň sa snaží udržať tento

potenciál. Trendy, ktoré sa začali minulý rok, ako napríklad

zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie mobility s nízkymi

alebo nulovými emisiami, vyžadujú ďalšiu podporu.



Follow the campaign:

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
je živý a zdravý
Hoci obavami z COVIDu-19 sa zaoberali hlavne dopravné

organizácie, mestskí úradníci, regionálne správy a 

súkromné podniky, EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

zaznamenal v roku 2020 druhý najvyšší počet registrácií v 

histórii, pričom sa na ňom zúčastnilo takmer 3000 miest v 

53 krajinách. Kampaň sa teraz snaží motivovať všetkých

bývalých a budúcich účastníkov, aby sa zapojili do 20. 

ročníka EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY pod 

tohtoročným sloganom „Buďme zdraví, cestujme

ekologicky“. Ľudia sú nabádaní, aby si udržiavali fyzickú a 

duševnú kondíciu a zároveň spoznávali krásy svojho

mesta, regiónu alebo krajiny a aby pri výbere spôsobu

dopravy brali ohľad na životné prostredie a zdravie

ostatných. 

Ako sa môžete zapojiť?
Miestne orgány, vzdelávacie inštitúcie, podniky a 

mimovládne organizácie (MVO) sa môžu zapojiť do 

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY mnohými spôsobmi. 

Môžete sa zapojiť počas hlavného týždňa kampane od 16. 

do 22. septembra aj počas celého roka registroať vaše

AKCIE MOBILITY týkajúce sa iniciatív v oblasti

udržateľnej mobility. Bez ohľadu na to, čo robíte v oblasti

zdravej, bezpečnej a udržateľnej dopravy, podeľte sa s 

vašimi novinkami na sociálnych sieťach a označte tam 

sekretariát kampane, aby ste nás informovali. Pozrite si

webovú stránku kampane (www.mobilityweek.eu) a 

oficiálne kanály na sociálnych médiách Facebook, Twitter 

a Instagram.

Dosiahlo vaše mesto, obec, podnik alebo mimovládna

organizácia niečo príkladné a výnimočné v oblasti

udržateľnej mestskej mobility? Za vašu vynikajúcu prácu

môžete získať ocenenie v rámci kampane EURÓPSKEHO

TÝŽDŇA MOBILITY. Vaša AKCIA MOBILITY môže byť

zahrnutá do webinára na úrovni EÚ a do súťaže na

sociálnych sieťach, aby sa dostala k ešte širšiemu publiku.

Zároveň vás nabádame, aby ste sa uchádzali o výročné

ocenenia za udržateľnú mestskú mobilitu: Ceny

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY pre menšie a väčšie

samosprávy, Cenu za Plánovanie udržateľnej mestskej

mobility (Cenu za PUMM) a Cenu EÚ za bezpečnosť na

mestských komunikáciách. Ceny EURÓPSKEHO

TÝŽDŇA MOBILITY pre menšie a väčšie samosprávy

získavajú výnimočné úspechy miest a obcí počas hlavného

týždňa kampane (16. - 22. septembra). Cena za PUMM je 

ocenením za vynikajúce výsledky v oblasti plánovania

udržateľnej mestskej mobility na základe usmernení

Európskej komisie pre PUMM. Cena EÚ za bezpečnosť na

mestských komunikáciách je ocenením príkladných a 

inovatívnych úspechov miestnych orgánov pri vytváraní

bezpečnejšieho mestského prostredia. Ďalšie informácie

sú dostupné na webovej stránke kampane.

Tento rok sa pozeráme späť na dve

úspešné desaťročia celoeurópskej

kampane, ktorá naďalej podporuje

miestne iniciatívy v ich úsilí urobiť mestá

bezpečnejšími, ekologickejšími, 

inkluzívnejšími a dostupnejšími.

Od začiatku milénia sa do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA 

MOBILITY zapojili tisíce inštitúcií, podnikov, mimovládnych

organizácií a miest, aby pomohli zlepšiť mestské

prostredie. Na začiatku tejto cesty mala EÚ len 15 

členských štátov. Kupovanie lístkov na vlak online bol nový

koncept a smartfóny alebo mobilný internet existovali len v 

našich najdivokejších snoch. O 20 rokov neskôr môžeme

cestovať po mestách s jedinou platbou pomocou mobility 

poskytovanej ako služby alebo si objednať taxík kliknutím

na tlačidlo prostredníctvom aplikácie v smartfóne. 

Prípadne môžeme naskočiť na zdieľanú e-kolobežku. 

Môžeme navigovať pomocou mapovej aplikácie s 

podporou GPS a zároveň počúvať hudbu cez bezdrôtové

slúchadlá po celej Európskej únii za zlomok pôvodných

nákladov. Aj keď technika zmenila život každého z nás, 

pokiaľ ide o mestskú mobilitu, problémy súvisiace so 

znečistením a bezpečnou a udržateľnou mobilitou

zostávajú rovnaké.

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/
https://twitter.com/mobilityweek/with_replies


Prepojenia s inými iniciatívami EÚ

Zatiaľ čo EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa koná

každoročne od 16. do 22. septembra, neoddeliteľnou

súčasťou európskeho ročného cyklu sú aj ďalšie

významné iniciatívy EÚ, vrátane Zeleného týždňa EÚ, 

Týždňa udržateľnej energie EÚ, Európskych dní výskumu

a inovácií, Európskeho roka železníc, Európskeho týždňa

športu a súvisiacej kampane HealthyLifestyle4All a 

Európskeho týždňa aktívneho a zdravého starnutia. 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY bude na domovskej

stránke kampane a na kanáloch sociálnych médií

zverejňovať ukážkové AKCIE MOBILITY súvisiace s 

týmito tematickými kampaňami EÚ. 

Táto európska iniciatíva podporuje využívanie verejnej

dopravy ako efektívneho, cenovo dostupného a 

nízkoemisného riešenia mobility pre každého. Toto pevné

presvedčenie bolo na vrchole pandémie COVID-19 

ilustrované videom #LovePublicTransport. Preto je 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY úzko spojený s 

Európskym rokom železníc 2021, keďže spoločným

cieľom je povzbudiť ľudí k udržateľnému pohybu. 

Železnica je jedným z najbezpečnejších a 

najudržateľnejších spôsobov dopravy na celom 

kontinente. EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY vyzýva

zúčastnené mestá, aby sa spojili s Európskym rokom

železníc a počas týždňa kampane propagovali cestovanie

po železnici.

Naša kampaň tiež nabáda mestá a obce, aby podpísali

Európsky klimatický pakt a spoločne budovali zelenšiu

Európu. Tento pakt ako súčasť Európskej zelenej dohody

poskytuje platformu na výmenu informácií, diskusiu a 

konanie v súvislosti s klimatickou krízou a poskytuje

podporu európskym iniciatívam a klimatickým hnutiam, 

aby sa mohli rozvíjať a konsolidovať.

Tohtoročné témy

V súlade s tohtoročnou témou „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ sú štyri ústredné témy: duševné a fyzické

zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19. V nasledujúcom dokumente nájdete stručný prehľad faktov a čísel, ako aj

príklady osvedčených postupov týkajúcich sa každej z týchto tém. Nie je náhoda, že duševné zdravie je prioritnou témou, 

keďže EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa zasadzuje za väčšie zameranie sa na vzťah medzi duševným zdravím a 

mestskou mobilitou, čo je otázka, ktorá počas pandémie naberá na dôležitosti. Ďalšou prioritnou témou je fyzické zdravie, 

ktoré zahŕňa vplyv znečistenia ovzdušia a hluku a prínos aktívnej mobility. V téme o bezpečnosti sa zdôrazňuje najnovší

vývoj týkajúci sa bezpečnosti dopravy, integrácie osôb so zníženou pohyblivosťou a rozsiahlych opatrení v oblasti

bezpečnosti cestnej premávky v mestskom prostredí. V tejto časti sa tiež uvádza reakcia mestských samospráv na

pandémiu COVID-19 so zameraním na pozitíva pandémie v oblasti mestskej mobility a na význam obnovenia dôvery vo

verejnú dopravu.
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Duševné zdravie

FAKTY A ČÍSLA

Duševné zdravie je jedným z 

hlavných bodov tohtoročnej

témy a zdôrazňuje aspekt, 

ktorý sa často zanedbáva: 

doprava môže významne

ovplyvniť duševné zdravie a 
pohodu ľudí.

Umožňuje ľuďom nadväzovať a udržiavať vzťahy s inými ľuďmi, prístup k 

profesionálnym a vzdelávacím príležitostiam a voľnočasovým aktivitám mimo ich 

domovov a poskytuje im väčšiu flexibilitu. Umožňuje starším ľuďom aktívny životný

štýl v rámci ich komunity a výskumy ukazujú, že dopravné politiky ústretové voči

starším ľuďom (napr. bezplatné cestovné lístky na autobusy) sú spojené so 

zvýšeným využívaním verejnej dopravy staršími ľuďmi čo znižuje depresívne

príznaky a pocit osamelosti. Toto bolo zdôraznené ako dôležitý faktor počas

Európskeho týždňa aktívneho a zdravého starnutia. Okrem toho sa ukázalo, že

kratšie časy cestovania zlepšujú pohodu, zatiaľ čo dochádzanie do práce trvajúce od 

60 do 90 minút má veľmi negatívny vplyv na pohodu. 

Úzkosť spôsobená veľkými davmi ľudí, alebo nedostatočnými informáciami o 

cestovaní môže viesť k zhoršeniu duševného stavu. Možnosť pohybu vždy

zohrávala podstatnú úlohu v zdravom a plnohodnotnom živote. Po tejto pandémii

musia mestá ešte viac pracovať na vytváraní mestských oblastí, v ktorých sa

obyvatelia môžu trvalo udržateľne a bezpečne pohybovať, kedykoľvek sa im zachce.

Dochádzanie

medzi 60 až 90 

minútami má

najväčšie

negatívne

dopady na

pohodu
človeka

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland 

https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_in_England


Okrem toho, že cyklistika a pešia turistika posilňujú zdravie

ľudí, sú neuveriteľne prospešné aj pre myseľ. Viaceré

štúdie poukazujú na to, že aktívna mobilita znižuje

depresiu, úzkosť a iné problémy duševného zdravia. 

Cvičenie prostredníctvom chôdze alebo jazdy na bicykli

zvyšuje prietok krvi, uvoľňuje endorfíny a znižuje celkovú

hladinu stresu. Aj 30-minútová prechádzka alebo výlet na

bicykli denne môže pomôcť zlepšiť duševné zdravie. Môže

zlepšiť celkovú náladu, ako aj kvalitu spánku, a znížiť

stres, úzkosť a únavu. Fyzicky aktívni ľudia majú až o 30 

% menšie riziko vzniku depresie a aktívny život pomáha

zotaviť sa tým, ktorí depresiou trpia.

Mestá, ktoré podporujú cyklistické a pešie kampane, 

bývajú šťastné, zdravé, vzdelané a ekonomicky stabilné. 

Tieto ukazovatele sa týkajú najmä životného štýlu ľudí, 

ktorí v ich každodennom živote často využívajú udržateľné

a zdravé spôsoby dopravy. Väčšina miestnych orgánov, 

ktoré chápu dôležitosť začlenenia aktívnej mobility do 

miestneho plánu mobility, prijíma aj ďalšie inovatívne

sociálne prístupy. Obyvatelia miest, v ktorých je cyklistika a 

chôdza populárna, sa môžu spájať a zapájať s podobne

zmýšľajúcimi ľuďmi. Cyklistika a chôdza pomáhajú rozvíjať

komunitného ducha a pocit spolupatričnosti

Aktívna mobilita má zásadný vplyv
na zdravie

02. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/

03. https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds

04. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/

05. http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport

06. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US

07. Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)

08. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Cenovo dostupná doprava pre
sociálnu integráciu a participáciu

Rastúca cenová nedostupnosť miest vedie ku gentrifikácii

metropolitných oblastí a ich okolia. Predmestia, prístup do 

ktorých je závislý výlučne od automobilov, môžu

marginalizovať ľudí bez auta - najmä mladých a starších ľudí. 

Sociálna izolácia a nedostatočné interakcie s komunitou sa

spájajú s horším zdravotným stavom. Výskum odhaľuje jasnú

a významnú súvislosť medzi úrovňou výletov/aktivít a rizikom

sociálneho vylúčenia. Zlepšenie mobility znižuje riziko

sociálneho vylúčenia. Zlepšenia vo verejnej doprave, ktoré

umožňujú uskutočňovať nové výlety/cesty, sú podceňované

ale celková hodnota verejnej dopravy pre spoločnosť si

zaslúži vyššie uznanie. Podľa odporúčaní siete C40 Cities 

(celosvetovej siete miest so spoločným klimatickým

prístupom na obmedzenie globálneho otepľovania) by mestá

mali zvoliť sieťový prístup k vytvoreniu cenovo dostupného a 

prístupného systému verejnej dopravy, pričom by mali

preskúmať fyzické plánovanie, integrovanú tarifnú politiku a 

integrovanú prevádzku. Výskum ukázal, že ľudia, ktorí

hodnotia verejnú dopravu ako "dobrú", majú takmer trikrát

väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať prístup k verejným

službám ako je zdravotná starostlivosť, supermarkety alebo

vzdelávanie, než tí, ktorí ju hodnotia ako „zlú“. Je tiež menej

pravdepodobné, že sa budú cítiť pod tlakom, budú

nespokojní so životom alebo budú mať problémy s duševným

zdravím.

Okrem hromadnej verejnej dopravy zohráva aktívna a 

bezmotorová verejná doprava dôležitú úlohu pri zvyšovaní

sociálneho začlenenia a pohody. Štvrte priateľské k chodcom

podporujú chôdzu a jazdu na bicykli, umožňujú väčšiu

interakciu medzi susedmi a zvyšujú pocit spolupatričnosti

obyvateľov, čo prináša výhody pre duševné aj fyzické zdravie

Rekreačné oblasti v mestských

prostrediach(parky, zelené plochy, zóny pre 

chodcov a zóny bez áut) 

Výskum sústavne zisťuje súvislosti medzi zelenými

plochami a pozitívnym duševným zdravím a pohodou. 

Prieskum so zapojením 10 000 ľudí v Spojenom kráľovstve

zistil, že komunity žijúce v zelenších mestských oblastiach

s väčšou pravdepodobnosťou uvádzali menšie duševné

ťažkosti a vyššiu úroveň pohody po úprave vzhľadom na

sociálno-ekonomické variácie na individuálnej aj

regionálnej úrovni.

Už 30-minút chôdze, 

alebo jazdy na bicykli za 

deň môže pomôcť zlepšiť
duševné zdravie

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831766/access_to_transport_report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health


Centrum pre duševné zdravie a mestský dizajn vo Veľkej

Británii identifikuje štyri kľúčové témy príležitostí pre 

duševné zdravie, ktoré sú zhrnuté pod skratkou GAPS: 

zelené miesta, aktívne miesta, prosociálne miesta a 

bezpečné miesta. Existuje jasná súvislosť medzi

dostupnými zelenými priestormi a pozitívnym duševným

zdravím a pohodou. Zelené plochy v blízkosti bydliska

môžu zlepšiť náladu a slúžiť ako motivácia na cvičenie a 

iniciovanie prirodzených interakcií. Ľudia by počas svojho

každodenného života mali byť pravidelne vystavení

mestskej prírode s prvkami, ako sú nízkoemisné zóny, 

zníženie počtu parkovacích miest ich premenou na zelené

plochy a väčšie priestory na prechádzky, kde sa dá aj

cvičiť a stretávať sa.

Obyvatelia žijúci v 

zelenších mestských

oblastiach vykazujú nižšiu

úroveň duševných

problémov a  vyššiu úroveň

pohody
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Boj proti hluku a znečisťovaniu
ovzdušia
„Nadmerný hluk vážne poškodzuje ľudské zdravie a 

narúša každodenné aktivity ľudí v škole, v práci, doma a 

počas voľného času. Môže narúšať spánok, môže mať

kardiovaskulárne a psychofyziologické účinky, znižovať

výkonnosť a vyvolávať mrzuté reakcie a zmeny v 

sociálnom správaní“ – podľa Svetovej zdravotníckej

organizácie. 20 % obyvateľov Európy je dlhodobo

vystavovaných hluku, ktorý je škodlivý pre ich zdravie. To 

odpovedá viac ako 100 miliónom ľudí v Európe. V 

dôsledku hluku sa každoročne stratí viac ako 1,6 milióna

rokov zdravého života, čo je po znečistení ovzdušia druhá

najväčšia environmentálna záťaž v Európe. Každý piaty

Európan je v noci pravidelne vystavený hluku, ktorý môže

výrazne poškodiť zdravie. Cieľom európskych iniciatív, ako

je Zelený týždeň EÚ, ktorý sa tento rok koná od 3. mája do 

13. júna v rôznych európskych krajinách, je zvýšiť

povedomie o týchto významných zdravotných rizikách.

Cestná doprava v súčasnosti významne prispieva ku

koncentráciám látok znečisťujúcich ovzdušie v európskych

mestách. Aj keď európske emisné normy pre vozidlá

(euronormy) znižujú emisie výfukových plynov, čo

pozitívne ovplyvní kvalitu ovzdušia v období do roku 2030, 

koncentrácie NO2 a PM budú mať naďalej negatívny vplyv. 

Úroveň vystavenia týmto znečisťujúcim látkam je relatívne

vysoká v mestách, kde zaznamenávame najväčší vplyv

znečistenia ovzdušia na verejné zdravie. Znečisťujúce

látky v ovzduší, najmä tuhé znečisťujúce látky a oxidy

dusíka, sa spájajú so zlým duševným zdravím a prípade

dlhodobého vystavenia spôsobujú vznik depresívnych

príznakov a zhoršenie nadmerných depresívnych stavov. 

Inštitúcie EÚ sa usilujú o prepracovanie smernice o kvalite

ovzdušia, právneho predpisu EÚ z roku 2004. zelená

dohoda V rámci Európskej zelenej dohody sa diskutuje o 

prepracovaní prahových hodnôt emisií, aby sa lepšie

zosúladili s odporúčaniami WHO. Toto prepracovanie bude

vychádzať z Druhého výhľadu pre čisté ovzdušie, ktorý bol

zverejnený začiatkom roka 2021. Bude mať potenciál

výrazne znížiť prahové hodnoty emisií v Európe v 

nasledujúcich rokoch.

20%
európskej populácie je dlhodobo

vystavovaných škodlivým vplyvom hluku
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OSVEDČENÉ POSTUPY

Existuje veľa možností, ako navrhnúť mestá tak, aby 

sa fyzická aktivita začlenila do každodenného života

ľudí a zlepšila tak náš duševný stav. Od podpory

dostupnej, pohodlnej, bezpečnej a aktívnej dopravy až

po umiestnenie vonkajších telocviční je možné prijať

opatrenia, ktoré pomôžu integrovať pohyb a sociálnu
interakciu na podporu duševného zdravia.

Ľuďom prospieva pocit bezpečia a pohodlia pri pohybe v ich okolí a 

projektovanie miest k tomu môže veľkou mierou prispieť. Vhodné

pouličné osvetlenie a viditeľnosť, zreteľné orientačné body, ktoré

pomáhajú ľuďom s demenciou orientovať sa vo svojom okolí, a na

človeka zameraný dizajn obytných, obchodných a priemyselných trás sú

dobrými príkladmi dôležitých intervencií v oblasti mestského dizajnu.
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15-minútové mestoPoskytovanie priestoru

Počas kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa za 

posledných 20 rokov zorganizovala široká škála miestnych

aktivít na podporu chôdze a jazdy na bicykli v mestských

oblastiach. Miestne orgány organizujú Dni bez áut tak, že

uzavrú časť centra mesta pre súkromné vozidlá a 

uvoľnený priestor využijú na rôzne podujatia na podporu

udržateľnej mestskej mobility. Mesto Varna v Bulharsku v 

roku 2020 zorganizovalo Deň bez áut, v rámci ktorého bola 

na jeden deň zakázaná doprava na hlavnej promenáde a 

ulice sa stali zábavnými priestormi pre miestnych

obyvateľov, aby si spoločne aktívne užívali čas. Tisíce

miest v Európe i mimo nej spolu s týmto bulharským

mestom zorganizovali Dni bez áut a podobné aktivity na

obmedzenie dopravy v rámci kampane, ktorá poukázala na

nedostatok priestoru pre aktívnu mobilitu a sociálnu

interakciu.

Výskumný a inovačný projekt MORE v rámci programu

Horizont 2020 vyvíja koncepcie dizajnu, ktoré podporujú

aktivitu na uliciach a znižujú dominanciu dopravy tým, že

zohľadňujú potreby všetkých účastníkov cestnej premávky

vrátane používateľov aktívnej mobility a chodcov. Projekt

MORE vníma ulice ako „ekosystémy“ v pilotných mestách, 

ako sú Budapešť, Konstanca a Lisabon, a testuje svoje

nástroje na navrhovanie cestného priestoru na rôzne

účely, napríklad na pohyb, ako aj na nakupovanie a 

spoločenské a rekreačné activity.

„15-minútové mesto“ dáva ľuďom možnosť uspokojiť svoje

potreby v krátkej vzdialenosti od svojho domova pešo

alebo na bicykli. Znamená to opätovné spojenie ľudí s ich 

miestnou oblasťou a decentralizáciu mestského života a 

služieb. Koncepcia 15-minútového mesta vznikla v Paríži, 

keďže cieľom mestskej správy je ponúknuť Parížanom to, 

čo potrebujú, na prahu ich domu alebo v jeho blízkosti, aby 

sa zabezpečila „ekologická premena“ hlavného mesta na

súbor štvrtí. Tým by sa znížilo znečistenie a stres, vytvorili

by sa sociálne a ekonomicky zmiešané štvrte, aby sa

zlepšila celková kvalita života obyvateľov a návštevníkov.

Mesto Vitoria-Gasteiz v Španielsku, ktorému bol v roku

2012 udelený titul Európske zelené hlavné mesto, už

desaťročia pracuje na vytvorení zelených zón v centre 

mesta a zeleného pásu okolo neho. V okruhu 3 km od 

zeleného pásu, rozsiahleho projektu spájajúceho zelené

plochy okolo celého mesta, žije 98 % obyvateľov. Zelený

pás sa stal nielen centrom biodiverzity, ale aj populárnym

rekreačným miestom, ktoré poskytuje priestor na fyzickú

aktivitu, spoločenské stretnutia a interakciu s prírodou, ako

je pozorovanie vtákov a ekologické poľnohospodárstvo. 

Ekologizácia mesta Vitoria-Gasteiz ide ruka v ruke s 

politikou udržateľnejších foriem dopravy.

Niektoré mestá vo Švédsku plánujú zájsť ešte ďalej a stať

sa 1-minútovými mestami. Tento nápad sa začal v 

Štokholme, ale aj ďalšie mestá v krajine sa plánujú pripojiť

k tejto iniciatíve, ktorá spočíva v umiestnení

prefabrikovaných drevených prvkov na nevyužité

parkovacie miesta na uliciach. Miestna komunita sa

dokonca môže podieľať na procese navrhovania a vývoja

týchto.prvkov Táto aktivita podporuje pocit spolupatričnosti

s komunitou a pomáha formovať štvrť získavaním ulíc späť

od motorizovanej dopravy.
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Stratégie na zníženie hluku a 
znečistenia ovzdušia z dopravy

Projekt financovaný EÚ s názvom Phenomena 

(Hodnotenie potenciálnych zdravotných prínosov opatrení

na zníženie hluku v EÚ) sa snaží identifikovať opatrenia, 

ktoré znižujú zdravotnú záťaž spôsobenú hlukom v 

životnom prostredí. Jeho prvé zistenia naznačujú, že

dopady nadmerného hlukového zaťaženia by sa mali

zahrnúť do mestského plánovania. Potenciálne riešenia

zahŕňajú stratégie znižovania rýchlosti pre celé mestské

oblasti alebo využitie komerčných budov ako

protihlukových bariér. Pre dosiahnutie potrebného

dlhodobého zníženia hluku je rozhodujúci posun smerom k 

prevencii hluku, napríklad podpora udržateľných spôsobov

dopravy, ako je chôdza a cyklistika. Medzi riešenia patrí

regulácia vjazdu vozidiel do mestských centier, pešie zóny, 

zníženie rýchlostných limitov v mestách a umožnenie

využívania aktívnej mobility.

V rámci projektu CHIPS (Cycle Highways Innovation for 

Smarter People Transport and Spatial Planning - Inovácia

cyklistických diaľnic pre inteligentnejšiu dopravu ľudí a 

územné plánovanie) financovaného z programu Interreg 

EÚ boli vypracované a propagované cyklistické diaľnice

ako účinné a nákladovo efektívne nízkouhlíkové riešenie

pre dochádzanie do a z mestských centier zamestnanosti. 

V rámci projektu boli vypracované riešenia, ktoré môžu

pomôcť mestám a regiónom zaviesť cyklistické diaľnice

ako nový produkt mobility. Takéto riešenia môžu prekonať

fyzické a behaviorálne prekážky, ktoré bránia

dochádzajúcim využívať cyklistické diaľnice, a 

maximalizovať synergie medzi cyklistickými diaľnicami a 

inými dopravnými prostriedkami.

Zníženie znečistenia ovzdušia spôsobeného dopravou v 

mestách sa dosahuje najmä obmedzením alebo zákazom

znečisťujúcej dopravy. Koncepcia „superblokov“ mesta

Barcelona, ktorá spočíva vo vyčlenení ostrovov priestoru

bez áut presmerovaním dopravy okolo viacblokových

oblastí, od svojho zavedenia v roku 2016 vykazuje výrazné

zníženie hluku a znečistenia ovzdušia v meste. Miestny

úrad teraz plánuje rozsiahle rozšírenie tejto koncepcie a v 

priebehu nasledujúcich desiatich rokov Barcelona plánuje

premeniť celú svoju centrálnu oblasť na zelenšiu, pre 

chodcov a cyklistov priaznivú oblasť, takmer úplne

zbavenú osobných vozidiel. Ďalšie úsilie vyvinulo hlavné

mesto Španielska Madrid zavedením nízkoemisnej zóny

(NEZ) v rámci svojho Plánu udržateľnej mestskej mobility 

(PUMM). Výsledkom drastického vplyvu bolo zníženie

znečistenia oxidom dusičitým o 15 % už do troch mesiacov

po zriadení LEZ.

Niekoľko rumunských miest, vrátane Iași, Sibiu, Sighetu 

Marmației, Suceavy, Târgu Mureș a Pitești, si nedávno

objednalo moderné e-autobusy s nulovými emisiami, 

keďže samosprávy prijímajú ekologickejšie riešenia na

rozšírenie svojho vozového parku verejnej dopravy a 

ponúkajú miestnym obyvateľom rozsiahlejšie služby. Podľa

nedávno zverejneného výskumu realizovaného sieťou C40 

môžu výrazné ekologické investície do verejnej dopravy

znížiť znečistenie ovzdušia pochádzajúce z dopravy až o 

45 % a do roku 2030 znížiť emisie z mestskej dopravy o 

viac ako polovicu. Na základe novej stratégie Európskej

komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu sa 100 

európskych miest zmení na klimaticky neutrálne a na

európskych cestách bude v prevádzke najmenej 100 

miliónov vozidiel s nulovými emisiami, aby sa splnili ciele v 

oblasti kvality ovzdušia a klímy na celom kontinente v 

rámci Európskej zelenej dohody
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Fyzické zdravie

V rámci dlhodobej tradície podpory

aktívnej mobility, ktorá je súčasťou

programu EURÓPSKEHO TÝŽDŇA 

MOBILITY, je fyzické zdravie ďalšou

kľúčovou zložkou udržateľnej mestskej

mobility. Významnú úlohu okrem toho 

zohráva aj minimalizácia negatívnych

externalít súvisiacich s dopravou, ako sú
emisie výfukových plynov.

FAKTY A ČÍSLA

Kvalita ovzdušia
Škodlivý vplyv znečistenia ovzdušia potvrdzujú aj nedávne štúdie Svetovej

zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá odhaduje, že v EÚ27+Veľkej Británii je 

ročne 376 000 predčasných úmrtí priamo spôsobených znečistením ovzdušia

jemnými časticami. Napriek tomu sa počet úmrtí súvisiacich so znečistením za 

posledných 30 rokov znížil o polovicu. Je možné pozorovať významné zmeny

súvisiace so znižovaním znečistenia ovzdušia, využívaním riešení aktívnej

mobility, nových spôsobov dopravy, ako sú napríklad elektrobicykle, ako aj

úsilím o zvýšenie počtu mestských peších zón a zelených plôch. Európske

mestá, ako napríklad Kodaň a Amsterdam, sa zaviazali, že do roku 2030 

nahradia celý vozový park verejnej dopravy elektrickými vozidlami. Okrem toho 

sa mesto Viedeň rozhodlo používať autobusy s alternatívnym pohonom v 

kombinácii s politikami podporujúcimi využívanie verejnej dopravy, vďaka čomu

sa podiel verejnej dopravy zvýšil na 39 %, pričom spôsobuje len 6 % emisií

CO₂ súvisiacich s dopravou v meste.

376k
predčasných úmrtí

ročne je spôsobených

znečistením jemnými

prachovými časticami

(+ 50% oproti roku

1990)

https://www.acea.auto/files/report-vehicles-in-use-europe-january-2021-1.pdf
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Aktívna mobilita
Aktívna mobilita namiesto osobných vozidiel môže mať dva

pozitívne účinky: zlepšenie fyzického zdravia a zníženie emisií

výfukových plynov. Päťročná britská štúdia dospela k záveru, 

že osoby dochádzajúce do práce na bicykli majú o 52 % nižšie

riziko úmrtia na srdcovo-cievne choroby a o 40 % nižšie riziko

úmrtia na rakovinu. Zistilo sa tiež, že testované osoby majú o 

46 % nižšie riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení a o 45 % 

nižšie riziko vzniku rakoviny vôbec.

Sedavý spôsob života z ekonomického hľadiska nielenže

poškodzuje zdravie, ale prináša Európskej únii aj celkové

ekonomické straty vo výške viac ako 80 miliárd EUR ročne. 

Cieľom Plánu EÚ na boj proti rakovine je znížiť počet úmrtí na

rakovinu spôsobených znečistením životného prostredia popri

iných rizikových faktoroch. Plán úzko spolupracuje s 

programom Zelená dohoda a jeho Akčným plánom nulového

znečistenia s cieľom zintenzívniť opatrenia proti znečisťujúcim

látkam v členských štátoch na dosiahnutie čistejšieho

ovzdušia prostredníctvom zlepšeného monitorovania, 

modelovania a cielených plánov kvality ovzdušia.

Znížená mobilita môže mať významný vplyv aj na starších

ľudí, čo je výzva, ktorú identifikoval Týždeň aktívneho a 

zdravého starnutia EÚ. Táto európska iniciatíva sa ďalej

zaoberá týmto problémom v rámci projektu „Spojená vitalita“ 

financovaného EÚ. V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA 

MOBILITY sa podrobnejšie venujeme cyklistike. Okrem

štrukturálnych zmien môže aktívnu mobilitu podporiť aj

technický pokrok. Mnohí starší ľudia považujú jazdu na bicykli

za fyzicky náročnejšiu, takže zvýšenie počtu dostupných

elektrobicyklov za dostupnejšie ceny môže byť prínosom pre 

túto vekovú skupinu. Je možné pozorovať celkový nárast

dopytu, keďže predaj sa za jedno desaťročie zvýšil

šesťnásobne a predpokladá sa, že od roku 2020 do roku 2025 

sa opäť zdvojnásobí. Podľa nedávnych štúdií z Nemecka je 

najviac elektrobicyklov vo vekovej skupine 65-69 rokov, a to 

16 %. Polovicu všetkých jázd na elektrobicykloch v Nemecku

uskutočňujú ľudia nad 60 rokov, 29 % všetkých jázd na

elektrobicykloch uskutočňujú ľudia vo veku 70 rokov a viac. 

Denné vzdialenosti, ktoré uvedené vekové skupiny prejdú na

elektrobicykloch sú o štyri až osem kilometrov dlhšie ako pri

„normálnych“ bicykloch, čo predstavuje 70 %-ný nárast.

Mikromobilita
Okrem elektrobicyklov sú ďalším trendom poslednej doby

voľne dostupné (free floating) bicykle a elektrické kolobežky v 

mestských centrách po celej Európe - známe ako riešenia

mikromobility. Tie možno považovať za rýchle a ekologické

riešenie na zníženie emisií v centrách miest a zároveň za 

rýchlu alternatívu, ako sa dostať z bodu A do bodu B v 

mestskom prostredí. Z hodnotení programu Interreg v 

Bukurešti vyplýva, že miestny poskytovateľ e-kolobežiek

„Flow“ tvrdí, že každá kolobežka počas svojho životného cyklu

znižuje emisie až o 3 500 kg uhlíka. To, či sa takéto čísla dajú

dosiahnuť, závisí na životnosti a dĺžke používania. Podľa

jednej štúdie majú e-kolobežky dobu aktívneho používania len

28 dní, kým sa zošrotujú. Napriek tomu treba zdôrazniť, že e-

bicykle alebo e-kolobežky majú nulové výfukové emisie a 

zlepšujú ponuku mobility v mestskom prostredí. Pokiaľ sa

kolobežky a bicykle udržiavajú, opravujú a zbierajú

ekologickým spôsobom, môžu tieto riešenia ponúknuť

životaschopnú alternatívu.

Dochádzajúci na bicykli majú o 

46% nižšie riziko vzniku

srdcových chorôb a o 45% 
nižšie riziko vzniku rakoviny

6x
sa zvýšil predaj bicyklov

za posledné desaťročie/v 

priebehu desiatich rokov

sa zvýšil predaj bicyklov
šesťnásobne

Najčastejšími

užívateľmi elektro

bicyklov je veková
skupina 65-69 rokov

https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering-76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334
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Zníženie emisií v centrách miest

Zníženie emisií v európskych centrách miest je prospešné

pre zdravý život. Jedným zo skvelých príkladov, ktorý bol

ocenený aj ako nasledovaniahodná AKCIA MOBILITY

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY, je iniciatíva Park & 

Ride spoločnosti Q-Park. Tento súkromný belgický

poskytovateľ parkovania ponúka každý víkend viac ako 50 

% zľavu na parkovanie na železničnej stanici „Antwerp 

Berchem“. Parkovisko sa nachádza na výhodnom mieste

pri okružnej ceste, aby sa znížilo používanie osobných

automobilov v centre mesta.

Obmedzenie prístupu automobilov 
do centier miest
Ďalším opatrením na obmedzenie automobilovej dopravy v 

centrách miest je dočasná alebo trvalá regulácia vjazdu

vozidiel do mestských centier (UVAR). Ide o rôzne druhy

obmedzení, od dočasných obmedzení až po obmedzenie

na vozidlá s nízkymi emisiami v určitých zónach alebo

dokonca zákaz vjazdu všetkých súkromných vozidiel do 

určitých oblastí. Zatiaľ čo zavedenie UVAR môže byť

zdĺhavý proces, k dispozícii sú aj menšie a rýchlejšie

riešenia. Bordeaux a Paríž vytvorili stratégiu dňa bez áut

každú prvú nedeľu v mesiaci počas celého roka 2021 

zavedením zón bez áut v určitých oblastiach. Od januára

do marca sa tento koncept testuje v západnej časti centra 

mesta Bordeaux. Od apríla sa zóna rozšíri smerom na

sever a juh. Pravidlá platia v čase od 10.00 do 18.00 alebo

19.00 h. Táto pravidelná akcia zabezpečuje

predvídateľnosť a zabraňuje výraznému ovplyvňovaniu

dopravného toku vo väčšom rozsahu.

Poľské mesto Krakov zmenilo pravidlá parkovania na

niekoľkých námestiach. Tieto zmeny sa stretli s protestmi

majiteľov obchodov a prevádzkovateľov parkovísk. Tento

nepriateľský postoj sa v priebehu niekoľkých mesiacov

zmenil, keďže majitelia obchodov a parkovísk

nezaznamenali žiadne výrazné ekonomické straty a ľudia

mali tendenciu tráviť viac času v reštrukturalizovanej

oblasti. Viac ako 75 % opýtaných si neželá návrat k 

predchádzajúcemu scenáru. Zdôraznili, že sú „obzvlášť

spokojní s absenciou áut v týchto oblastiach, pričom sa im

páči aj štrukturálna úprava krajiny, historické budovy a 

celková atmosféra“. Tieto príklady z uvedených miest sú

len malou časťou spoločného úsilia európskych miest

ohľadom odstraňovania uhlíka.

Kombinácia opatrení v rámci Plánu

udržateľnej mestskej mobility 
(PUMM)

Krakow, Poland

Vypracovanie Plánu udržateľnej mestskej mobility, ktorý je 

dlhodobým, komplexným integrovaným plánom mobility pre 

celú funkčnú mestskú oblasť, poskytuje jasné dlhodobé

ciele tým, že skúma problémy mobility komplexným

spôsobom a zároveň sa zaoberá celkovou kombináciou

dopravy s cieľom znížiť vonkajšie vplyvy, ktoré sú škodlivé

pre ľudí a životné prostredie. Mesto Budapešť zdôraznilo

význam Plánu udržateľnej mestskej mobility ako kľúča k 

harmonizovanejšiemu prístupu rôznych zainteresovaných

strán, od mestských oddelení a zástupcov štátu, až po 

dopravné spoločnosti. Táto koordinácia zaručuje kolektívnu

podporu potrebnú na implementáciu PUMM. Viac informácií

o plánoch udržateľnej mestskej mobility je zverejnených na

platforme ELTIS a v rámci pokynov pre prípravu a 

implementáciu PUMM.

33. https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk

34. https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux

35. https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf

36. https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf


37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

Vytváranie priestoru pre aktívnu mobilitu

Fyzická aktivita môže byť podporená poskytnutím zelených mestských

oblastí, ktoré ponúkajú priestor na behanie, jogu alebo užívanie si prírody

a slnečných lúčov – a pomáhajú znižovať povrchovú teplotu asfaltových

ulíc alebo budov, pretože stromy a väčšie kríky poskytujú tieň. Príklady zo 

švédskeho Göteborgu ukazujú, že teplota v mestskom parku bola o 4°C 

nižšia ako v zastavanej mestskej oblasti. Okrem toho stromy a ostatná

zeleň znižujú hladinu CO2, poskytujú prirodzené prostredie pre zvieratá a 

dokonca zvyšujú hodnotu okolitých nehnuteľností. Ďalší príklad je z 

Paríža. Hlavné mesto Francúzska chce využiť možnosti mestskej zelene

vysadením 170 000 stromov, vytvorením hlavnej zelenej osi a vyčlenením

30 hektárov na parky a záhrady. Keďže Paríž už má 500 000 stromov, 

plán, ktorý by sa mal realizovať do roku 2026, by zvýšil počet stromov

približne o 25 %. 

Podpora aktívnej mobility
Motivácia k aktívnej mobilite môže mať významný vplyv. V mnohých

krajinách už dlho existujú motivačné programy, ako napríklad „bicyklom

do práce“ v Spojenom kráľovstve, ktorý ponúka oslobodenie od daní na

požičiavanie alebo nákup bicyklov a vhodného vybavenia. Podobné

príklady možno nájsť v Belgicku, krajine náchylnej na používanie

automobilov a s veľkou láskou k profesionálnej cyklistike. „Fietsersbond“ 

(holandsky hovoriaca skupina na podporu cyklistiky vo Flámsku a Bruseli) 

vytvorila výzvu pre zamestnávateľov, aby podporili aktívnu mobilitu

prostredníctvom sledovania kilometrov cez aplikáciu a podporovali jazdu

na bicykli, pričom cieľom podujatí je benefitmi motivovať zamestnancov.

Paríž má cieľ
vysadiť

170,000
stromov do roku 2026

+25%
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39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf

Bezpečnostné opatrenia
Táto časť tematických usmernení sa

bližšie zaoberá bezpečnostnými

opatreniami, ktoré sú rozdelené do dvoch

častí: bezpečnosť dopravy, ako sú

bezpečnostné opatrenia pre osoby so 

zníženou pohyblivosťou, a bezpečnosť na

cestách. Tá zahŕňa opatrenia proti

dopravným nehodám a smrteľným
úrazom.

FAKTY A ČÍSLA

Podpora bezpečnosti ľudí so zdravotným postihnutím

Približne 15 % ľudí v EÚ má zdravotné postihnutie, pričom tento počet sa so 

starnúcou demografiou bude pravdepodobne zvyšovať. Výbor pre dopravu

Európskeho parlamentu preto identifikoval rôzne ťažkosti, ktorým čelia ľudia so 

zníženou pohyblivosťou alebo nevidiaci, či slabozrakí ľudia pri používaní verejnej

dopravy. Týkajú sa predovšetkým veľkých prekážok v dostupnosti na prestupné uzly

a intermodálne uzly a nedostatku informácií o dostupnosti miestnej dopravy. Ak sú

tieto informácie k dispozícii, často im chýba správne médium, napríklad Braillovo

písmo, alebo zvukový formát. 

~15%
v EÚ má zdravotné

problémy

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU


Zvýšenie bezpečnosti na cestách

41. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671

42. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf

43. https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/

44. https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf

45. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)

46. https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf

47. https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html

48. https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/

49. https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

Európske členské štáty smerujú k dosiahnutiu cieľa

nulového počtu smrteľných úrazov na cestách - alebo

„Vízie nula“, ako to načrtla Európska komisia. Počet

smrteľných úrazov na cestách sa znížil vďaka

bezpečnostným pásom a ďalším právnym predpisom EÚ v 

oblasti bezpečnosti, technickému pokroku v 

automobilovom priemysle a prísnejším vnútroštátnym

predpisom o rýchlostných obmedzeniach. V roku 2001 

zomrelo pri dopravných nehodách takmer 55 000 ľudí; do 

roku 2018 sa ich počet znížil o viac ako 50 %.

Bezpečnosť cyklistov a chodcov

38 % všetkých smrteľných nehôd sa stane na mestských

cestách. Preto cieľom výročnej témy EURÓPSKEHO 

TÝŽDŇA MOBILITY na rok 2021 je zvýšiť povedomie o 

tragickom čísle približne 9500 smrteľných nehôd v roku

2018. Viac ako 50 % týchto smrteľných nehôd sa týka

cyklistov alebo chodcov. Existuje jasná príčinná súvislosť

medzi rýchlosťou auta a závažnosťou zranenia cyklistu

alebo chodca. Napríklad sa ukázalo, že chodci majú 90 % 

šancu na prežitie, ak ich zrazí auto idúce rýchlosťou 30 

km/h alebo nižšou, ale menej ako 50 % šancu prežiť náraz

pri rýchlosti 45 km/h a takmer žiadnu šancu prežiť náraz pri

rýchlosti 80 km/h alebo vyššej.

Cyklisti a chodci zostávajú najzraniteľnejšími skupinami v 

mestskej premávke. Ako sa zdôrazňuje v pracovnom

dokumente útvarov Európskej komisie „Rámec politiky EÚ 

v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov

2021 – 2030 – Ďalšie kroky smerom k naplneniu vízie

nulovej úmrtnosti (Vision Zero)“, cestná infraštruktúra a 

okolie sú prispievajúcim faktorom u viac ako 30 % nehôd. 

Príklady osvedčených postupov v nasledujúcej časti

poukazujú na infraštruktúrne riešenia z celej Európy.

Nariadenie o bezpečnosti
elektrických kolobežiek

Riešenia mikromobility, ako sú voľne dostupné (free-

floating) e-kolobežky, sa v európskych mestách rozšírili

ako huby po daždi. V regulačných rámcoch však existujú

značné rozdiely. Zatiaľ čo niektoré mestá zavádzajú

rýchlostný limit 20 km/h, iné povoľujú vyššie rýchlosti. V 

niektorých krajinách EÚ platia právne predpisy, na základe

ktorých musia vodiči e-kolobežiek používať chodníky, 

zatiaľ čo v iných krajinách sa jasne uvádza, že e-kolobežky

sa musia používať na ceste, prípadne cyklochodníku. 

Takéto nejasné a nejednotné právne predpisy môžu

spôsobiť nebezpečné situácie a spôsobiť ťažkosti

cestujúcim.

Okrem toho pravidlá parkovania pre e-kolobežky môžu

zvýšiť celkovú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Mestá ako Malaga zriadili vyhradené parkovacie zóny, aby 

zabránili nebezpečnému parkovaniu voľne dostupných e-

kolobežiek na chodníkoch. Mestá v celej Európe bojujú

proti nadmernej rýchlosti stanovením jasných rýchlostných

limitov a ukladaním vysokých pokút za ich nedodržanie. 

Paríž zaviedol pokutu 135 EUR za jazdu na chodníku a 

stanovil zákonný rýchlostný limit 20 km/h pre e-kolobežky.

Je možné konštatovať, že vyššie uvedené pravidlá sú

potrebné, pretože bezpečnostné štatistiky poukazujú na

zjavné nebezpečenstvo takýchto riešení mobility. Z 

dánskeho výskumu vyplýva, že počet úrazov na e-

kolobežkách je osemkrát vyšší ako u cyklistov, zatiaľ čo

štatistiky z USA naznačujú, že pravdepodobnosť úrazov

hlavy je u používateľov elektrických kolobežiek dvakrát

vyššia. Riešením týchto pomerne alarmujúcich čísel je aj

riešenie problematiky jazdy pod vplyvom alkoholu a 

vodičské školenia pre používateľov mikromobility a 

zvýšenie kvality mestských ciest a chodníkov znížením

počtu výmoľov a zabezpečením hladkých chodníkov tam, 

kde je to potrebné.

-50% 38%

>30%

úmrtí na cestách v roku 

2018 oproti roku 2001
smrteľných nehôd sa

stane na mestských

komunikáciách

nehôd súvisí s cestnou

infraštruktúrou

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf
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 iener Linien, Vienna, Austria

Pozornosť venovaná zraniteľným
skupinám

Budapešť, ako jeden z metropolitných regiónov strednej

Európy, vypracovala plán mobility, ktorý venuje značnú

pozornosť chodcom, a v ktorom sú zdôraznené rôzne

opatrenia na obdobie realizácie v rokoch 2014 až 2030. 

Jedným z nich je každoročná revízia dopravného značenia

v okolí materských škôlok, škôl a iných vzdelávacích

zariadení. To je podporené ďalšími zónami stíšenia

dopravy. Tieto zóny so zníženou rýchlosťou by sa mali

zaviesť bez dodatočných značiek, pretože pravidlá budú

zrozumiteľné. Dosiahne sa to zmenou smeru cesty

zväčšením obrubníkov alebo „bezpečnostných

ostrovčekov“. Tieto iniciatívy boli zahrnuté ako balíčky

opatrení do Plánu udržateľnej mestskej mobility Budapešti. 

Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP) poskytuje

niekoľko navrhnutých usmernení, ako podporovať ľudí so 

zníženou pohyblivosťou alebo ľudí s inými postihnutiami, 

ktorí potrebujú pomoc, a ako s nimi komunikovať. Okrem

rady byť trpezlivý, UITP navrhuje oslovovať cestujúceho

priamo, namiesto rozhovoru so sprevádzajúcou osobou. 

Pri rozhovore s osobou v núdzi by sa reč tela mala 

prispôsobiť hovorenému obsahu, aby nedošlo k 

nedorozumeniu. Okrem toho by sa mal vždy rešpektovať

osobný priestor osôb so zdravotným postihnutím.

Zvyšovanie povedomia
prostredníctvom posunu perspektív

Viedeň a jej dopravná agentúra „ iener Linien“ sú skvelým

príkladom začlenenia osôb so zníženou pohyblivosťou a 

nevidiacich alebo slabozrakých osôb. Uskutočnili sa

výmeny názorov medzi politikmi a príslušnými záujmovými

skupinami s cieľom lepšie pochopiť ich želania a potreby. 

Boli vytvorené aktivity spolupráce, ako napríklad

„walkshopy“, ktoré spájajú ľudí so zníženou pohyblivosťou, 

nevidiacich alebo slabozrakých a osoby s rozhodovacími

právomocami, aby sa spoločne prechádzali v blízkosti

zastávok verejnej dopravy. Tieto výmeny názorov

pomáhajú zvyšovať povedomie. Od roku 1999 sa na

zastávkach verejnej dopravy „ iener Linien“ inštalujú

podlahové systémy z dlaždíc alebo dlažobných kociek s 

drážkami alebo nerovnosťami. Tieto rozšírené systémy

pomáhajú nevidiacim alebo slabozrakým ľuďom nájsť

najbezpečnejšiu a najrýchlejšiu cestu do verejnej dopravy

a z nej. Okrem toho sú vďaka dlhodobému úsiliu

spoločnostiWiener Linien všetky stanice prístupné na

úrovni terénu.
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Otvorená výmena názorov s ľuďmi

so zdravotným postihnutím na
posilnenie empatie

Ďalšími praktickými a ľahko realizovateľnými riešeniami sú

informačné kampane. Príklady osvedčených postupov z 

európskych miest zahŕňajú workshopy, prechádzky

mestom s ľuďmi, ktorí sú nevidiaci alebo slabozrakí, a 

informačné kampane. Tieto tematické usmernenia

vyzdvihujú tri príklady AKCIÍ MOBILITY v rámci

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY. Malé mestečko na

španielskom ostrove Malorka zorganizovalo „rande

naslepo v meste“ - projekt, ktorý umožnil ľuďom vyskúšať

si chôdzu bez videnia s pomocou nevidiaceho z miestnej

komunity. Spoločná prechádzka mestom upozorňuje na

všetky druhy problémov s prístupnosťou a zvyšuje

povedomie týkajúce sa niektorých infraštruktúrnych úskalí. 

Podobnú osvetovú kampaň zorganizovalo francúzske

mesto Montargis, ktoré sa nachádza 70 km východne od 

Orléansu, a zameralo sa na volených úradníkov. Úradníci

boli vedení cez rôzne prekážky, aby zažili slepotu, 

hluchotu alebo zníženú pohyblivosť. Ďalšie riešenie

pochádza z tureckého mesta Izmir, kde ľudia so 

zdravotným postihnutím a bez neho spoločne používali

tandemové bicykle. Počas jázd boli identifikované

spoločné prekážky.



58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/

2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf

59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre

60. https://www.sutp.org/publications/9584/

61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Vyhradenie oblastí pre peších

Dni alebo víkendy bez áut majú dlhú históriu ako súčasť

každoročných osláv EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY. 

Dočasné opatrenia, ktoré sa začali ako aktivity

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY, sa v mnohých

prípadoch stali trvalými riešeniami. Bologna, víťaz ceny

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY v roku 2011, 

zaviedla zóny bez áut v historickom centre mesta ako

dočasné opatrenie. O desať rokov neskôr sa víkendy bez 

áut stali neodmysliteľnou súčasťou života mesta Bologna. 

Tieto príbehy môžu inšpirovať mestá v celej Európe, aby 

začali s podobnými premenami. 

Keďže realizácia úsilia premeny na pešiu zónu môže trvať

značný čas, príklad postupného prístupu, ktorý prijalo

slovinské hlavné mesto Ľubľana, je veľmi úspešný, keďže

viedol k vytvoreniu celkovej plochy pešej zóny viac ako

100 000 m2 (ekvivalent viac ako 140 futbalových ihrísk). 

Mesto začalo tento proces revitalizácie po tom, ako čelilo

zvýšenej intenzite dopravy v centre mesta. Tieto snahy

sprevádzala revitalizácia nábreží v centre mesta a 

výstavba ďalších mostov pre peších cez rieku. Vďaka

produktívnej výmene názorov s obyvateľmi Ľubľany sa

tieto dlhodobé procesy zamerané na zníženie

automobilovej dopravy v meste stále tešia 88-95 % 

súhlasu.

Stíšenie dopravy a znižovanie rýchlosti v meste

Vyhradenie celých ulíc pre peších je možným opatrením, 

ktoré blokuje prístupnosť určitých oblastí pre osobnú

automobilovú dopravu. Na bezpečnosť chodcov však

môžu mať významný vplyv aj menšie infraštruktúrne

opatrenia. Nemecká štúdia poukázala na rôzne menšie

opatrenia a ich účinky, ako sú napríklad ostrovčeky pre 

chodcov, rozšírenie obrubníkov pre chodcov, zúženie ciest

alebo vysádzanie stromov, aby sme vymenovali aspoň

niektoré z nich. Ostrovčeky pre chodcov sú oddelené

plochy uprostred cesty, ktoré umožňujú chodcom prerušiť

prechádzanie cez frekventované cesty prvej alebo druhej

triedy - toto opatrenie je obzvlášť užitočné pre staršie

osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a deti. Toto malé

infraštruktúrne opatrenie znižuje rýchlosť, upozorňuje

vodičov a skracuje vzdialenosť na prechod cez ulicu. 

Posledné menované je zároveň hlavným dôvodom na

zavedenie zúženia ciest, ktoré slúži aj na stíšenie

premávky. 

Ďalším významným opatrením na zvýšenie bezpečnosti

chodcov a cyklistov na cestách je zníženie rýchlosti v 

konkrétnych rizikových zónach alebo v celej mestskej

oblasti. Aj keď rôzne európske mestá znížili rýchlosť v 

určitých oblastiach, obzvlášť zaujímavé sú dva nedávne

príklady: Bilbao v Španielsku a hlavné mesto Belgicka, 

Brusel. V roku 2020 Bilbao získalo Cenu EÚ za 

bezpečnosť na mestských komunikáciách, zatiaľ čo v roku

2019 Brusel získal Cenu za plánovanie udržateľnej

mestskej mobility.

V roku 2007 Bilbao vytvorilo v rámci svojho PUMM plán

bezpečnej mobility, ktorý od roku 2011 znížil počet obetí

na cestách na maximálne tri obete ročne. Ako prvé mesto 

s viac ako 300 000 obyvateľmi, ktoré uplatňovalo

rýchlostný limit 30 km/h na 87 % všetkých svojich ciest, 

Bilbao urobilo významný krok k zvýšeniu bezpečnosti

cestnej premávky a zároveň znížilo hlukové znečistenie a 

ďalšie negatívne externality v automobilovej doprave. Tieto 

opatrenia získali všeobecný súhlas verejnosti vďaka

uceleným diskusiám s miestnymi zainteresovanými

stranami a silnému komunikačnému plánu na podporu

prijatia opatrení obyvateľmi. Očakávania, že obmedzenie

rýchlosti na 30 km/h predĺži dobu cestovania a obmedzí

plynulosť dopravy, sa ukázali ako neopodstatnené. Ďalšia

významná transformácia sa uskutočnila v Bruseli, ktorý od 

1. januára 2021 tiež obmedzil rýchlosť na 30 km/h na

všetkých cestách s výnimkou niekoľkých hlavných ciest. 

Hlavnými dôvodmi tohto významného kroku je riešenie

hlučnosti a bezpečnosti cestnej premávky. Podľa kontrol

rýchlosti na desiatke miest boli výsledky v európskom

hlavnom meste viditeľné už po mesiaci uplatňovania. Z 

údajov vyplýva, že po jednom mesiaci implementácie sa

rýchlosť v zónach s rýchlosťou 30 km/h aj 50 km/h znížila v 

priemere o 9 %. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia

zostala celková doba cestovania stabilná počas špičky, aj

mimo nej.

30

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre
https://www.sutp.org/publications/9584/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30


5

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

Reakcia na COVID-19

Táto časť poukazuje na rôzne opatrenia

týkajúce sa reakcie na COVID-19 v mestskej

mobilite a zdieľanie štatistík, ktoré drasticky

ovplyvnili verejný život v európskych mestách

a na celom svete. Zameriavame sa najmä na

pozitívne aspekty zmien realizovaných v 
reakcii na pandémiu.

Autori by chceli zdôrazniť, že o tejto téme obsiahlo písali aj iné projekty, organizácie a 

inštitúcie financované EÚ. SUMP Topic Guide on Planning for More Resilient and 

Robust Urban Mobility (Tematický sprievodca k programu PUMM o plánovaní odolnejšej

a robustnejšej mestskej mobility) a SUMP Practitioner Briefing on COVID-19 (Stručný

prehľad pre vykonávateľov programu PUMM ohľadom COVIDu-19) poskytujú

komplexné usmernenia a príklady osvedčených postupov. Tento dokument poskytuje

stručný prehľad niekoľkých vybraných opatrení. 

Európska zelená dohoda podporuje obnovu po skončení pandémie COVID-19 tým, že

pomáha obnoviť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ, vytvára pracovné príležitosti a znižuje

sociálne nerovnosti. Cieľom Stratégie udržateľnej a inteligentnej mobility Európskej

komisie je pomôcť európskemu dopravnému systému rýchlo sa zotaviť z vážneho

vplyvu krízy COVID-19 a stať sa udržateľnejším, inteligentnejším a odolnejším.

https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility
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FAKTY A ČÍSLA

Obnovenie dôvery vo verejnú dopravu
V celej Európe a na celom svete spôsobil COVID-19 

výrazné zníženie využívania verejnej dopravy. Európske

mestá ako Lyon a Nice zaznamenali začiatkom roka 2020 

pokles využívania verejnej dopravy o 85 % až 95 %. 

Podobný výrazný pokles bol zaznamenaný aj v Holandsku. 

Toto výrazné zníženie počtu cestujúcich bolo čiastočne

spôsobené neoprávnenými obavami z rizika nakazenia sa

vírusom vo vlakoch alebo autobusoch. Údaje nemeckých a 

francúzskych vládnych agentúr pre kontrolu chorôb však

naznačujú, že len 0,2 % až 1,2 % prípadov nákazy vírusom

COVID-19 možno pripísať všetkým dopravným

prostriedkom (pozemným, leteckým a námorným). Tieto 

výsledky potvrdzuje štúdia vykonaná v Číne

prostredníctvom hodnotenia klastrov súvisiacich s 

vysokorýchlostnými vlakmi. Štúdia zdôrazňuje, že verejná

doprava je veľmi bezpečná za predpokladu, že je k 

dispozícii dostatočný priestor na rozmiestnenie cestujúcich

a expozícia je relatívne krátka. Štúdie z Francúzska, 

Rakúska a Japonska potvrdzujú, že krátke jazdy metrom

predstavujú minimálne riziko, a porovnávajú sa s viac

hodinovými jazdami vlakom.

Posun smerom k aktívnej mobilite

Popri výraznom znížení využívania verejnej dopravy a 

prímestskej dopravy došlo k jasnému posunu smerom k 

aktívnej mobilite, ako je napríklad cyklistika a chôdza. 

Mestské správy v celej Európe podporovali zmenu

správania zriaďovaním trvalých alebo dočasných

cyklochodníkov. V nemeckej štúdii sa analyzovali

celoeurópske oznámenia týkajúce sa dočasných pruhov

pre cyklistov počas celej pandémie. Výskumníci

konštatovali, že od júla 2020 bolo oznámených 2000 

kilometrov týchto infraštruktúrnych zmien. Dočasné

cyklistické pruhy boli zriadené v mnohých väčších

európskych mestách vrátane Berlína (23 km), Bruselu (40 

km), Budapešti (20 km), Paríža (32 km) a Ríma (150 km).

Zlepšenie kvality ovzdušia

Okrem posunu v prospech aktívnej mobility, európske

mestá zaznamenali počas lockdownu v marci 2020 aj

zníženie úrovne znečistenia oxidom dusičitým (NO2) a 

jemnými prachovými časticami (PM2,5). Podľa Európskej

environmentálnej agentúry (EEA) sa v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom v európskych mestách masívne

znížili emisie NO2, ako napríklad v Paríži (54 %), Miláne

(21 %), Barcelone (55 %) a Lisabone (51 %). Pokiaľ ide o

NO2, z analýz meteorologického laboratória univerzity

Sorbonne v Paríži vo Francúzsku vyplýva, že emisie klesli

o viac ako 30 % v mestských oblastiach Rakúska, 

Belgicka, Bulharska, Francúzska, Talianska, Španielska, 

Švajčiarska a Portugalska (kde zníženie presiahlo 50 %). 

Emisie klesli v mestských oblastiach všetkých

hodnotených európskych krajín. To isté platí aj pre PM2,5, 

keďže všetky mestské oblasti okrem Poľska zaznamenali

zníženie. Najvýraznejšie zníženie bolo zaznamenané vo

Francúzsku (18 %), Taliansku (20,5 %), Portugalsku (23,5 

%) a Slovinsku (18,4 %). 

Zníženie premávky vozidiel viedlo aj k zníženiu počtu úmrtí

pri dopravných nehodách. Z 25 členských štátov EÚ 

zaznamenalo v apríli 2020 pokles počtu úmrtí na cestách v 

porovnaní s aprílom predchádzajúceho roka 19 štátov. O 

život prišlo 910 ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim

priemerom 1415 smrteľných úrazov predstavuje zníženie o 

približne o 35 %.

Iba 0,2% až 1,2% 

infekcií COVID-19 bolo 

možné vysledovať v 

dopravných
prostriedkoch
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Bezpečnostné opatrenia vo verejnej
doprave

Niekoľko európskych miest, ako napríklad rumunské mesto 

Lasi, sa v čase vrcholiacej pandémie COVID-19 rozhodlo

používať vyhradené autobusy pre zraniteľné skupiny alebo

nepostrádateľných pracovníkov. Podobné opatrenia je 

možné nájsť aj v iných mestách, napríklad v Dubline, ktorý

sa rozhodol zachovať frekvenciu autobusov na existujúcich

linkách napriek poklesu využívania verejnej dopravy. 

Okrem toho boli trasy autobusov upravené tak, aby sa

zabránilo preplneniu na úzkych autobusových zastávkach

a aby sa na cesty írskeho hlavného mesta zmestili

cyklochodníky. Významným prínosom v boji proti pandémii

je aj zdieľanie informácií, napríklad dodatočné informácie o 

obsadenosti zdieľané prostredníctvom aplikácií pre 

smartfóny spoločnosťou Deutsche Bahn (nemeckými

železnicami) a pre autobusy v Katalánsku v Španielsku.

Aktívna mobilita počas COVIDu-19

Keďže mnoho ľudí si zvolilo aktívne spôsoby mobility, ako

je chôdza a bicyklovanie, mestské samosprávy prijali rôzne

opatrenia na podporu aktívnej mobility a zníženie

zaťaženia infraštruktúry verejnej dopravy. Mnohé mestá

rozšírili svoju dočasnú infraštruktúru alternatívnej mobility s 

cieľom vytvoriť trvalé riešenia. V čase uverejnenia tohto

dokumentu ešte nie je jasné, či všetky dočasné opatrenia

zostanú zachované, preto sa zameriavame na výber

trvalých opatrení. 

Talianske mesto Miláno sa inšpirovalo viacerými mestami

na celom svete a prehodnotilo rozdelenie cestného

priestoru v centre mesta. Cieľom politického dokumentu

„Strade Aperte“ (Otvorené cesty) je rozšíriť cyklistické

pruhy a priestor pre chodcov, aby sa mestské ulice otvorili

aktívnej mobilite a aby sa pozornosť presunula mimo

osobného automobilu. Program Otvorené cesty preberá

významné riešenia z iných miest, ako sú Berlín a 

Barcelona, s cieľom zabezpečiť výsadbu stromov, obnovu

bulvárov a reštrukturalizáciu križovatiek so značným

objemom dopravy. Zatiaľ čo iné mestá definovali konkrétny

cieľ v podobe určitého počtu kilometrov cyklistických

pruhov, program v Miláne sa zameriava na mentálny

posun smerom k zameraniu sa na aktívnu mobilitu. 

Bordeaux, rovnomenný vinársky región s 250 000 

obyvateľmi, zriadil 78 kilometrov dočasných cyklistických

pruhov, dočasné stojany na bicykle v centre mesta a 

vyhradenú flotilu 1000 bicyklov na prenajímanie pre 

študentov, ako aj 200 ďalších elektrických bicyklov na

posilnenie existujúcej flotily na prenajímanie.

Urýchlené vypracovanie plánov

udržateľnej mestskej mobility 
(PUMM)
Bologna, študentské mesto a hlavné mesto talianskeho

regiónu Emilia-Romagna, v najbližších rokoch rozšíri svoju

súčasnú sieť 145 kilometrov cyklochodníkov na približne

500 kilometrov. Jeho cyklistické plány, vypracované v 

rámci Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM), boli

urýchlené počas pandémie COVID-19. Podľa starostu

Bologne 60 % plánov z PUMM pre mesto Bologna, Bicip

Metropolitana, ktoré majú prepojiť centrum mesta, 

obchodné a obytné oblasti metropolitného regiónu, malo

byť dokončených do konca roka 2020. PUMM zohral

kľúčovú úlohu, pretože umožnil metropolitnej oblasti a 

mestu Bologna rýchlo realizovať existujúce plány. Plán

udržateľnej mestskej mobility má strategické, dlhodobé

ciele, ale obsahuje aj krátkodobé ciele. Táto flexibilita

umožnila iným mestám s PUMM, ako sú Antverpy a Gent 

(Belgicko), Katovice (Poľsko), Lisabon (Portugalsko) a 

Segedín (Maďarsko), urýchliť dohodnuté opatrenia počas

pandémie COVID-19, keď sa menili okolnosti a priority.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_COVID-PublicTransport.pdf
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2020/05/Covid_Mobility_Plan_22.5.20_FA_WEB.pdf
https://www.bahn.com/en/view/booking-information/booking/how-full-is-my-train.shtml
https://www.polisnetwork.eu/article/catalonia-launches-app-to-show-passengers-bus-occupancy-levels/?id=122791
https://www.comune.milano.it/documents/20126/992518/Strade+Aperte_IT_200430_rev.pdf/a100d04c-6b55-ae74-e0f8-b52563e07822?t=1589460655416
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19
https://pumsbologna.it/news/Ecco_la_Bicipolitana_il_piano_per_accelerarne_la_realizzazione_alla_luce_dell_emergenza_sanitaria
https://issuu.com/cittametropolitanabologna/docs/en-doc-sintesi-pumsbo


#MobilityWeek


