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1) Úvod 
 

Tohtoročná téma 
 

Výročnou témou EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY na rok 2022 je "Lepšia dostupnosť". Téma bola 

zvolená s cieľom poukázať na túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu nadviazať vzájomné kontakty po 

niekoľkých mesiacoch izolácie, obmedzení a limitov. Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí v 

mestskom prostredí, a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava 

znamená lepšie prepojené miesta a ľudí, čo je hlavným cieľom Európskej zelenej dohody1 Európskej 

komisie. Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu2 tiež vyzýva na lepšie prepojenie medzi 

rozhodovacími orgánmi, poskytovateľmi služieb, urbanistami a ľuďmi. Po silnom zameraní na zdravotné 

aspekty mestskej mobility v roku 2021 je tohtoročná téma "Lepšia dostupnosť" oslavou cieľa 

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY spájať ľudí. 

Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim odvetvím v Európe3 a emisie z dopravy v EÚ sa v rokoch 

2018 až 2019 dokonca zvýšili o 0,8 %4, je potrebné vynaložiť značné úsilie na dosiahnutie európskeho 

cieľa nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2050, ako sa uvádza v Európskej zelenej 

dohode. Keďže ide o veľkú výzvu, je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany a mestá 

spolupracovali s cieľom výrazne znížiť emisie z (mestskej) mobility. 

Krízy, ako napríklad COVID-19 alebo výzvy spojené so zachovaním energetickej bezpečnosti po ruskej 

invázii na Ukrajinu ohrozujú vytýčené ciele. Plán REPowerEU5 sa zameriava na zníženie vplyvu týchto 

výziev pomocou súboru opatrení na úsporu energie, diverzifikáciu dodávok, náhradu fosílnych palív 

urýchlením prechodu Európy na čistú energiu a na inteligentné kombinovanie investícií a reforiem6. 

 

  

 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
2 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02 
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
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„Lepšia dostupnosť“ 
 

"Better Connections" (Lepšia dostupnosť) zahŕňa všetky aspekty udržateľnej dopravy v mestskom 

prostredí, ktoré možno zhrnúť do nasledujúcich anglických slov začínajúcich na "p": people (ľudia), places 

(miesta), packages (balíky) a policy (politika) & planning (plánovanie). 

Verejná doprava je okrem toho naším celoživotným partnerom pre spojenie, bezpečné cestovanie a 

ochranu životného prostredia - spolu s aktívnou a zdieľanou mobilitou a ďalšími prepojenými a 

udržateľnými možnosťami dopravy na požiadanie. Prepojenie "tradičných" druhov dopravy s novými 

digitálnymi riešeniami zostáva kľúčovým aspektom budúcnosti. 

Každej zo štyroch tém je v tohtoročných tematických usmerneniach venovaná samostatná kapitola. Preto 

je cieľom tohto dokumentu poskytnúť dobrý prehľad nedávnych príkladov osvedčených postupov a 

iniciatív z miest, obcí a občianskych iniciatív, ktoré vás budú inšpirovať k tomu, aby ste začali vykonávať 

vlastné opatrenia na zvýšenie udržateľnosti mestskej mobility.

Ľudia sú už viac ako 20 rokov v centre pozornosti EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY a zostávajú hnacou silou 

našej kampane. Na webovej stránke kampane je každoročne počas týždňa od 16. do 22. septembra zverejnených 

niekoľko tisíc podujatí, projektov a príkladov osvedčených postupov a počas celého roka je predložených približne 

600 AKCIÍ MOBILITY, čo svedčí o úspechu EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY pri spájaní ľudí pri realizácii ich 

vlastných iniciatív v oblasti udržateľnej dopravy. Okrem toho Európsky rok mládeže 20227 sa zameriava na 

prepojenie s mladými ľuďmi vo všetkých oblastiach činnosti. 

Miesta vrátane mestských priestorov a zelených plôch musia byť príjemné a funkčné, aby sa na nich ľudia mohli 

stretávať a spájať. Viac zelene v európskych mestách označilo za kľúčovú požiadavku 82 % účastníkov 

minuloročného prieskumu kampane Čisté mestá8. 

Balíky môžu mať dvojaký význam, pretože sa vzťahujú na fyzické balíky a stále rastúce logistické výzvy pri ich 

ekologickom doručovaní, ako aj na digitálne informačné balíky. Tie sú nevyhnutné pre plynulé fungovanie mestskej 

mobility a vyžadujú si "lepšiu dostupnosť" a prepojenosť medzi poskytovateľmi údajov a používateľmi.  

Politiku & plánovanie potrebuje každé mesto, aby mohlo komplexne a odolne riešiť spoločné výzvy v oblasti 

mestskej mobility. EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY je pre urbanistov skvelou príležitosťou inšpirovať sa 

plánovaním mobility zameraným na občanov. Účasť občanov je ústredným prvkom koncepcie Európskej komisie 

týkajúcej sa plánov udržateľnej mestskej mobility (PUMM) a verejné konzultácie, ktoré sa konajú počas 

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY môžu viesť k novým dopravným riešeniam šetrným k ľuďom a životnému 

prostrediu v miestnych štvrtiach. 

 

  

 
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
8 https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/9 
https://twitter.com/mobilityweek 
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Ako sa môžete zapojiť do kampane EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY? 

 

Tohtoročná téma "Lepšia dostupnosť" odráža aj naše želanie byť v spojení s vami! Preto vás pozývame, 

aby ste nás sledovali na Twitteri9, Instagrame10 a Facebooku11. Aj vzhľadom na to, čo vy a váš miestny 

tím robíte v súvislosti s tohtoročnými témami, vyzývame vás, aby ste sa s nami podelili o svoje novinky. 

V roku 2021 zaznamenal EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY historicky najvyšší počet registrácií, keď sa 

doň zapojilo viac ako 3 100 miest v 53 krajinách a počas celého roka bolo prihlásených takmer 650 AKCIÍ 

MOBILITY. 

Pridajte sa k EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY v septembri. K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY 

sa môžete pripojiť viacerými spôsobmi. Ak zastupujete mesto alebo obec, môžete sa zapojiť do hlavného 

týždňa kampane v dňoch 16. až 22. septembra a zverejniť svoje aktivity a opatrenia na našej webovej 

stránke. www.mobilityweek.eu 

Odošlite AKCIU MOBILITY a podeľte sa o svoj úspech Ak zastupujete spoločnosť, občiansku iniciatívu, 

vzdelávaciu inštitúciu alebo iný subjekt, môžete počas celého roka zasielať svoje AKCIE MOBILITY 

týkajúce sa iniciatív v oblasti udržateľnej mobility a "Lepšej dostupnosti". Tohtoročné tematické 

usmernenia obsahujú niekoľko príkladov AKCIÍ MOBILITY, ktoré predložili miestni účastníci kampaní z 

celej Európy. Budúce mimoriadne kvalitné AKCIE MOBILITY budú tiež vyzvané, aby sa podelili o svoje 

úspešné príbehy. 

Môžete predložiť úspešné príbehy, za ktoré získate ocenenie. Dosiahlo vaše mesto alebo obec niečo 

príkladné a výnimočné v oblasti udržateľnej mestskej mobility? Potom môžete za vašu vynikajúcu prácu 

získať ocenenie v rámci kampane EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY. Naša kampaň ponúka rôzne 

ocenenia v závislosti od kontextu vašich úspechov. Preto vás vyzývame, aby ste sa prihlásili do našich 

každoročných súťaží. 

  

 
9 https://twitter.com/mobilityweek 
10 https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en 
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 

http://www.mobilityweek.eu/
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Prepojenia s inými iniciatívami EÚ 
 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY je významným podujatím v európskom kalendári, ktoré zároveň dopĺňa 

niekoľko kľúčových politických iniciatív EÚ. Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu12 

Európskej komisie predstavuje 82 konkrétnych iniciatív, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu 

nasledujúcich štyroch rokov ako prvý krok k celkovému cieľu klimatickej neutrality do roku 2050. Okrem 

toho naša kampaň podporuje Európsky klimatický pakt13, iniciatívu na zvyšovanie povedomia, ktorá sa 

zameriava na záväzky a opatrenia na boj proti zmene klímy v celej Európe. Preto EURÓPSKY TÝŽDEŇ 

MOBILITY zohráva významnú úlohu pri povzbudzovaní ľudí, miest, vzdelávacích inštitúcií, spoločností 

a mimovládnych organizácií k podpore udržateľnej mestskej mobility. 

Okrem podpory uvedených iniciatív podporuje EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY aj ciele EÚ v týchto 

iniciatívach: Európsky zelený týždeň14 a Týždeň udržateľnej energie EÚ15. Po úspešnom Európskom 

roku železníc 202116 cieľom Európskeho roku mládeže 202217 je postaviť mladých ľudí do centra 

pozornosti a zdôrazniť ich prínos pre všetky oblasti spoločnosti, vrátane významu ich vplyvu na 

budúcnosť mestského prostredia a udržateľnej mestskej mobility. 

  

 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
13 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en 
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en 
15 https://eusew.eu/ 
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en 
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en  
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2) Ľudia 
 

Rozhodnutia o mestskej mobilite sa žiaľ často vnímajú ako opatrenia zhora nadol, pričom jednotlivci sa 

môžu cítiť ignorovaní alebo vylúčení. Inkluzívnejší a holistický rozhodovací proces preto môže pomôcť 

ľuďom vyjadriť svoj názor. Hoci politiky zamerané na občanov môžu byť často dlhodobými úlohami, ich 

výsledky môžu byť veľmi uspokojivé. Rámec spoluvytvárania, ktorý je vysvetlený v nasledujúcom odseku, 

zdôrazňuje význam zapojenia iniciatív občianskej spoločnosti a ľudí všetkých vekových skupín a 

sociálno-ekonomických vrstiev do realizácie opatrení so spoločným dosahom. 

 

2a) Spoluvytváranie 

 

Spoluvytváranie možno definovať ako "systematický proces vytvárania nových riešení s ľuďmi - nie pre 

nich; zapojením ľudí a komunít do rozvoja politiky a služieb18". Táto definícia bola predpokladom projektu 

SUNRISE financovaného EÚ19, ktorý podporoval procesy spolutvorby v šiestich mestách v Európe a 

mimo nej. Nasledujúce tri príklady osvedčených postupov sa zameriavajú na rôzne aspekty 

spoluvytvárania, ako aj na rôzne úrovne zapojenia občanov.  

 

Riešenie parkovania v susedstve prostredníctvom spoluvytvárania v Brémach, Nemecko 
Historické mestské štvrte postavené v celej Európe pred 40. rokmi 20. storočia neboli navrhnuté tak, aby 

na nich bolo možné parkovať osobné autá na ulici alebo inde. Táto výzva existuje aj v prístavnom meste 

Brémy na severozápade Nemecka. Úzke ulice a chodníky bez možnosti parkovania pri obrubníku boli 

normou v "štvrti Hulsberg", relatívne malej oblasti, ktorá sa nachádza na východ od hanzovného mesta, 

v blízkosti slávneho Weserstadionu. Donedávna autá čiastočne blokovali chodníky, alebo parkovali po 

oboch stranách ulice. To vytváralo značné prekážky a chodníky boli často neprístupné pre vozíčkarov a 

rodičov s kočíkmi. Hasiči a zberači odpadu mali tiež značné problémy s manévrovaním v obmedzenom 

priestore. Používatelia áut považovali parkovanie pred svojím domom za právo a dostávali sa do konfliktu 

s inými skupinami obyvateľov, ktorí chceli reštrukturalizovať a obmedziť parkovanie pri obrubníkoch. 

 

 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 
19 https://civitas-sunrise.eu/ 

© SUNRISE Project 
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Namiesto opatrení zhora nadol začala mestská správa realizovať projekt, v rámci ktorého sa spoločne 

identifikovali existujúce problémy a spoločne sa vypracovali riešenia, ktoré sa v tretej etape spoločne 

realizovali a spoločne hodnotili rôznorodou skupinou ľudí. Po zistení vyššie uvedených problémov 

mestská správa spolu s obyvateľmi reštrukturalizovala parkovanie pri obrubníkoch. Počas tohto procesu 

bolo nevyhnutné sprostredkovanie medzi rôznymi záujmovými skupinami. Počas večerných hodín v 

pracovných dňoch sa uskutočnilo niekoľko desiatok informačných a diskusných stretnutí. Okrem toho 

bola poskytnutá platforma zraniteľným skupinám, ktoré boli ovplyvnené náročnou situáciou v oblasti 

parkovania, ako sú osoby so zníženou pohyblivosťou, ako aj rodiny a starší ľudia. 

Celkovo možno povedať, že hlavným prínosom a úspechom bola reorganizácia parkovacej politiky a jej 

presadzovania, čo viedlo k uvoľneniu ďalších 1 600 m obrubníkov, ako aj pocit "spolupatričnosti", ktorý 

obyvateľom štvrte ukázal, že výmena názorov a diskusia môžu viesť k úspešným výsledkom. Väčšina 

účastníkov cestnej premávky, chodcov a osôb so zdravotným postihnutím má po reštrukturalizácii viac 

priestoru pre svoje potreby. Celkovo bola kolektívna akcia vytvorená spoločnými silami veľmi úspešná, 

preto sa bude opakovať aj v iných obvodoch Brém20. 

 

Zriadenie multimodálnych centier mobility v Lisabone, Portugalsko 
Mesto Lisabon má dobre fungujúci systém metra, ktorý v roku 2019 prepravil 173 miliónov cestujúcich, 

čo predstavuje niečo vyše 500 000 ľudí denne21. Spolu s ostatnými druhmi verejnej dopravy je to 18 % 

ciest uskutočnených v portugalskom hlavnom meste počas pracovných dní, čo je len o niečo menej ako 

aktívna mobilita (24 %). Žiaľ, 56 % všetkých ciest sa uskutočňuje súkromnými osobnými vozidlami. Preto 

je zvýšenie verejnej dopravy základným kameňom pre zníženie emisií v Lisabone. 

EMEL, hlavná parkovacia spoločnosť v Lisabone, spolupracovala s mestskou správou na spustení 

procesu spolutvorby, ktorého cieľom je uvoľniť potenciál multimodálnych centier mobility. Ide o fyzické 

stanice, ktoré sú strategicky umiestnené na križovatkách existujúcich liniek verejnej dopravy. Väčšina 

týchto prechodových bodov už ponúka viacero druhov dopravy. Napríklad železničná stanica Oriente na 

severovýchode mesta ponúka vlakové spojenia na krátke a dlhé vzdialenosti, ako aj autobusovú dopravu. 

 

 
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 
21 https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7 

© monteiro.onlie / Shutterstock 



10 

 

Po vytvorení vhodnej koncepcie centra mobility pre mesto bolo ďalším krokom projektantov dopravy 

začať proces spoluvytvárania prostredníctvom rozsiahleho kvantitatívneho prieskumu želaní a potrieb 

používateľov verejnej dopravy. Prieskumu, ktorý sa zameral na spokojnosť so značením, pohodlím a 

bezpečnosťou v okolí piatich určených uzlov, sa zúčastnilo viac ako 2 000 používateľov. Keďže výrazná 

väčšina respondentov považuje päť dopravných uzlov za dobre prepojené, cieľom Lisabonu bude zlepšiť 

celkovú bezpečnosť a atmosféru v okolí týchto miest. Približne 50 % opýtaných sa necítilo v blízkosti 

centier príjemne a považovalo ich prostredie za nepríjemné. Ďalšie otázky sa týkali aj zlepšenia 

dopravných uzlov, z čoho vyplynul jasný mandát pre mesto na zvýšenie počtu zelených plôch (viac ako 

90 % opýtaných sa vyslovilo za), ako aj zlepšenie zariadení na verejné sedenie. Tieto výsledky boli 

krížovo overené prostredníctvom hĺbkových rozhovorov, ktoré poskytli podobné výsledky. 

Celkovým záverom tohto cvičenia je teda to, že zodpovedná mestská správa získala jasný prehľad o vôli 

ľudí investovať do konkrétnych zlepšení, ktoré pozdvihnú úroveň piatich centier. Podobné prieskumy sú 

relatívne lacným nástrojom na určenie východiskového bodu pre investície22. 

 

Projekt Ovládnuť ulicu: Spolutvorba v Leuvene 

 

Zatiaľ čo spoluvytváranie vplyvu obyvateľov prostredníctvom prieskumov je relatívne pasívne, iné priame 

akcie umožňujú ľuďom priamo ovplyvňovať rozhodovacie procesy. Takýmto príkladom je projekt 

"ovládnuť ulicu" v Leuvene. V tomto belgickom meste s približne 100 000 obyvateľmi žije niekoľko tisíc 

študentov, a preto je jedným z hlavných cyklistických miest v Belgicku. Napriek tomu obyvatelia Leuvenu 

stále považujú auto za hlavný dopravný prostriedok, ktorý dominuje uliciam. Takto formulovali svoj zámer 

v projekte "Verover de Straat" (Ovládnuť ulicu)23: "spolu s obyvateľmi urobíme ulice zelenšími, zdravšími, 

útulnejšími, bezpečnejšími a priateľskejšími k deťom!". Tento cieľ sa má dosiahnuť tým, že sa ľuďom 

poskytne možnosť upraviť niektoré bývalé parkoviská. Po úvodnom období podávania žiadostí budú mať 

obyvatelia niekoľkých vybraných ulíc možnosť navrhnúť konkrétne časti svojej ulice. Ak sa výsledky budú 

ľuďom páčiť, opatrenia sa zavedú natrvalo. Projekt, na ktorý dohliada niekoľko miestnych iniciatív, 

podporuje mesto Leuven. Doteraz boli vyhlásené výzvy na účasť verejnosti, do ktorých sa môžu zapojiť 

obyvatelia z oblasti konkrétnych reštrukturalizovaných ulíc. 

  

 
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf  
23 https://veroverdestraat.be/over-het-project/  

© Henk Vrieselaar / Shutterstock 
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2b) Občianska veda 
 

Občianska veda opisuje participatívny proces, ktorý umožňuje bežným ľuďom prispievať k vedeckým 

analýzam a procesom. Občianska veda tak nielenže rozdeľuje úlohu zberu a analýzy údajov na rôzne 

plecia, ale zvyšuje aj proces stotožnenia sa s témou výskumu. Tento aspekt identifikácie je tiež 

nevyhnutný pre projekty, v ktorých sa podporuje zapojenie občanov – demokratický aspekt "od ľudí a pre 

ľudí". 

 

WeCount – občania merajú údaje v kontexte svojej komunity 
Projekt WeCount, financovaný z programu EÚ Horizont 2020, zapojil verejnosť do zberu dopravných 

údajov v šiestich pilotných mestách v Európe. Účastníci sa dobrovoľne zapojili do školiacich seminárov 

a naučili sa používať a chápať údaje zo senzorov na meranie dopravy, ktoré mali umiestniť na okná 

svojho domu alebo pracoviska. 

 

Ako jedno zo zúčastnených miest aj Dublin čelí výzvam súvisiacim s neustálym rastom počtu obyvateľov 

a systémom verejnej dopravy, ktorý zaostáva za dopytom. Preto málokoho prekvapilo, že Dublin bol pred 

pandémiou označený ako šieste dopravne najupchatejšie mesto v Európe24. Projekt WeCount použil v 

írskom hlavnom meste rôzne senzory, ktoré pomohli vyhodnotiť prebiehajúce iniciatívy. Táto spätná 

väzba od účastníkov ukázala posun od uvedomovania si problémov s dopravou a znečistením v ich okolí 

k nadšeniu z možnosti zhromažďovať skutočné údaje, ktoré by sa mohli použiť na zlepšenie situácie tam, 

kde je to pre nich najdôležitejšie - v oblastiach, kde žijú, pracujú a chodia ich deti do školy. Projekt 

WeCount umožnil ľuďom zbierať údaje a poznatky o dopravných systémoch v ich vlastných komunitách 

a zvýšil prenos poznatkov medzi obyvateľmi a rozhodovacími orgánmi25. 

Medzi skúmané problémy patril nedostatok cyklotrás, nedodržiavanie rýchlostných obmedzení, ako aj 

nedostatočné meranie komerčnej dopravy a environmentálne informácie, napríklad o znečistení ovzdušia 

a o hluku. Účastníci považovali poskytnutú technológiu za pútavú a veľká väčšina z nich pochopila 

metódy zberu údajov. Čím viac sa im údaje zdali byť presné, tým viac sa im spolupráca vo všeobecnosti 

páčila. Okrem toho, že táto iniciatíva umožňuje ľuďom vedecky sa zapojiť do merania údajov a vytvárať 

 
24 https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/ 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-
citizen_science.pdf 

© WeCount Project 
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skutočné zmeny vo svojich komunitách, prináša výhody mestám, pretože prenáša finančnú a 

administratívnu záťaž spojenú so zberom údajov na viaceré plecia. 

Cieľom tohto opatrenia je skôr inšpirovať ľudí k aktívnej činnosti, ako k priamemu nástroju politickej 

zmeny. Napriek tomu projekt vytvoril trvalú spoluprácu medzi obyvateľmi a tvorcami politiky. V súvislosti 

s projektom v Írsku mestská rada Dublinu požiadala o dodanie monitorov, aby poskytli dopravné údaje a 

merania kvality ovzdušia a tak podporili svoju iniciatívu pre školské zóny. Cieľom tejto iniciatívy je 

podporiť aktívnu dopravu a zvýšiť bezpečnosť v okolí určených školských zón26. Implementácia údajov 

zo senzorov WeCount poskytuje rade objektívne namerané údaje na posúdenie účinnosti iniciatívy a 

zmien v správaní pri cestovaní v okolí škôl v priebehu času. 

 

2c) Zapojenie občanov 

 

Obyvatelia miest sú najlepšími odborníkmi na identifikáciu výziev v oblasti mobility, nebezpečného 

usporiadania ulíc alebo problémov súvisiacich so znečistením či nedostatočnou dostupnosťou. Kampaň 

EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY často zaujme príbehmi, ktoré boli zaslané prostredníctvom nášho 

rámca AKCIÍ MOBILITY27. Naša kampaň oceňuje tieto príklady osvedčených postupov a ich potenciál 

inšpirovať ďalšie zapojenie v príslušných mestách a mimo nich.  

 

Bologna: zapojenie občanov do vytvorenia zóny s rýchlosťou 30 km/h 

Historické centrum talianskeho mesta Bologna, v ktorom žije približne 400 000 obyvateľov, čelí problému 

nadmernej automobilovej dopravy, keďže takmer 60 % všetkých ciest sa uskutočňuje autom. Človek 

nemusí byť odborníkom na dopravu, aby si uvedomil, že nadmerné používanie osobných automobilov v 

kombinácii s úzkymi ulicami historického centra mesta môže byť toxickou zmesou z hľadiska bezpečnosti 

dopravy aj emisií. Tento predpoklad potvrdzujú štatistiky, ktoré za posledných desať rokov zaznamenali 

20 úmrtí a 2 600 zranení ročne. 

Preto niekoľko aktivistov zorganizovalo v júli 2021 protestnú akciu, aby zvýšili povedomie a bojovali proti 

týmto negatívnym vedľajším účinkom individuálnej automobilovej dopravy. Po tomto jedinečnom podujatí 

nasledovala kampaň "30 Bologna - una citta per tutti (mesto pre všetkých)". Prostredníctvom sociálnych 

médií, špecializovanej domovskej stránky "bologna30.it"28 a komunikačných aktivít sa podarilo 

zhromaždiť niekoľko tisíc podpisov na podporu hnutia. 

Dôvtipné využitie štatistík a príkladov osvedčených postupov z iných miest, ktoré boli zhrnuté a preložené 

do krátkych a chytľavých sloganov v taliančine, pomohlo iniciátorom odovzdať svoje posolstvo. Tieto 

plagáty sú k dispozícii na stiahnutie na osobitnej domovskej stránke, takže každý, kto podporuje toto 

posolstvo, si môže materiály vytlačiť doma. Organizácie, iniciatívy a spoločnosti získali širokú podporu v 

celej Bologni. 

 
26 https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 
27 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/ 
28 https://bologna30.it/29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/ 



13 

 

Hnutie občanov úspešne zvýšilo povedomie o situácii, poukazovalo na iné príklady osvedčených 

postupov v rôznych európskych krajinách a učilo obyvateľov Bologne o významných prínosoch takéhoto 

prístupu. 

Päť spôsobov, ako nadviazať kontakt s mladými ľuďmi 
"Naše deti sú budúcnosť" je veta, ktorú vyslovili mnohí politici na celom svete. Otázkou zostáva, ako 

vzbudiť záujem mladých ľudí o udržateľnú mobilitu. V rámci našej kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ 

MOBILITY sme vytvorili materiály a zorganizovali workshopy o tom, ako komunikovať s mladšími 

generáciami. Patrí sem aj stránka venovaná iniciatíve Európsky rok mládeže29 z pohľadu EURÓPSKEHO 

TÝŽDŇA MOBILITY, ako aj usmernenia, ako komunikovať s mladou generáciou30. Máme päť 

odporúčaní, o ktoré sa chceme podeliť so zainteresovanými stranami EURÓPSKEHO TÝŽDŇA 

MOBILITY: 

1. Je potrebné nadviazať zmysluplný dialóg s mladými ľuďmi, aby sa stali súčasťou procesu tvorby 

politiky. Svet je dnes plný prázdnych marketingových posolstiev, ktoré ľudia ľahko prehliadajú, 

takže na skutočné prepojenie mladých ľudí a tvorcov politík potrebujú organizovaný priestor na 

vytvorenie dialógu, kladenie otázok a skutočné vzájomné počúvanie. 

 

2. Diverzifikujte mládežnícke publikum; malo by predstavovať rôzne vekové kategórie a pôvod. 

Miestne siete môžu byť skvelými sprievodcami pri vyhľadávaní a inšpirovaní skupín mládeže tým, 

že im ponúknu širšie pochopenie toho, ako plánovanie mobility ovplyvňuje ich každodenný život 

a ako sa môžu zapojiť do tohto procesu. 

 

3. Zapojenie by malo byť skutočné, a nie len pre konštatovanie, že sa uskutočnilo, aby bolo skutočne 

hodnotné a konštruktívne v rámci procesu plánovania mobility. Čím rôznorodejšia je škála 

účastníkov komunity, tým lepšiu perspektívu má mesto pri tvorbe úspešného plánu, ktorý zlepšuje 

udržateľnosť a kvalitu života ľudí. 

 

4. Uznať význam a prepojenie medzi dopravnou dostupnosťou, príležitosťami a prekážkami pre 

mladých ľudí. Náklady a prínosy ovplyvňujú možnosti osobného rozvoja, čo je vždy dôležité, 

najmä pre tých, ktorí sa v živote ešte len hľadajú. 

 

5. Mladí ľudia s väčšou pravdepodobnosťou podporujú udržateľné možnosti dopravy v budúcnosti. 

Sú menej zaujatí a aktívna doprava je cesta, ktorou mnohí z nás tiež začali. Zavedenie a podpora 

tejto praxe ako trvalej životnej praxe je lepšia pre všetkých. Porozumenie na mieste môže z 

pohľadu mladých ľudí ovplyvniť ostatných v komunite a byť kľúčovým faktorom pri vytváraní 

užívateľsky priateľských sietí a úspechu iniciatív udržateľnej mobility. 

 

 

  

 
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/ 
30 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf 
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3) Miesta 
 

Cieľom EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY je poukázať na riešenia, ktoré premenia dopravné uzly na 

miesta, ktoré pozývajú návštevníkov a používateľov na prechádzky, zdržiavanie sa a stretávanie sa. 

Sekretariát kampane sa rozhodol vybrať do tejto kategórie príklady osvedčených postupov, ktoré 

zahŕňajú fyzickú premenu miest, ulíc, štvrtí a celých miest na miesta vhodnejšie pre život a šetrnejšie k 

životnému prostrediu. Okrem toho sú v tejto kapitole dôležité témy ako parkovacia politika vo vnútorných 

častiach miest, pretože snahy rôznych miest v Európe úspešne uvoľňujú obrubníky a mestský priestor. 

Preto môžu miesta vytvárať "lepšiu dostupnosť" a prepojenia medzi ľuďmi, životným prostredím a 

možnosťami mobility. 

 

3a) Reštrukturalizácia priestoru 
 

V poslednom čase sa zvýšil počet ľudí, ktorí sú doma, spoznávajú svoje vlastné komunity a nakupujú vo 

svojom okolí. Tento pomalší pohyb a čas strávený v miestnych komunitách viedol k veľkému pokroku v 

prideľovaní verejného priestoru. Keď sa ľudia začnú pravidelne pohybovať vo svojom okolí, bude 

jednoduchšie zapojiť ich do trvalo udržateľných zlepšení. 

 

Vytváranie miest na stretnutia v Malmö, Švédsko 
Malmö sa chopilo iniciatívy nahradiť parkovacie miesta vopred pripraveným nábytkom, aby umožnilo 

komunitám znovu získať ulice a užívať si ich v pomalšom tempe31. Tieto miesta boli vytvorené v celom 

meste so zapojením a prispením obyvateľov. Koncept ponúka vopred zostavené "moduly" exteriérového 

nábytku (stoly, stoličky, rastliny atď.), ktoré možno konfigurovať a meniť ich usporiadanie rôznymi 

spôsobmi a na rôzne účely. 

Celková koncepcia spočíva v nahradení "parkovacej zóny" "miestom" na stretávanie sa ľudí. Tento nový 

nábytok môže výrazne zmeniť ulicu z komodity na miesto stretávania sa susedov. Mobiliár umiestnený 

na ulici môže zvýšiť šancu ísť a stretnúť sa so susedmi, zároveň zmeniť dopravný tok a vytvoriť 

bezpečnejšie miesta pre obyvateľov a deti, aby si mohli užívať mesto mimo parkov, v obytnejšom, 

obchodnom a mestskom prostredí. 

Umožniť komunite, aby sa podieľala na úprave priestoru vo svojom okolí, je vynikajúci prístup na 

zavedenie "lepšej dostupnosti", ktorý začína doma. Zavedenie priestoru pre chodcov, cyklistov a 

spoločenské aktivity priamo pred vchodovými dverami alebo pred miestnym obchodom, a nie na 

vzdialenom mieste, normalizuje udržateľnú dopravu a mestá od okamihu, keď ľudia vyjdú zo svojich 

dverí. 

 

Upokojenie dopravy v Bytome, Poľsko 
Každý pozná aspoň jednu ulicu vo svojom rodnom meste, kde vodiči prekračujú povolenú rýchlosť alebo 

ktorá nie je obzvlášť bezpečná pre chodcov či cyklistov. Dôvody vzniku takýchto ulíc môžu byť rôzne, 

napríklad umiestnenie ulice medzi dvoma hlavnými cestami, nedostatok radarov na meranie rýchlosti a 

 
31 https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/ 
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opatrení na jej dodržiavanie alebo jednoducho urbanistické riešenie, ktoré je nepriateľské voči aktívnej 

mobilite. Obyvatelia Bytomu, poľského mesta neďaleko Katovíc, museli na ulici Miarki znášať takéto 

hrozby, pretože vodiči sa po ulici rútili rýchlosťou 100 km/h a viac. 

Boli potrebné nízkorozpočtové riešenia, keďže na všetky reštrukturalizačné opatrenia bol k dispozícii 

rozpočet len 15 000 EUR. Hoci aktivisti za aktívne možnosti mobility vytvorili frázu "farba nie je 

infraštruktúra", pre skupinu ľudí, ktorí hľadali reálne riešenie na zníženie tranzitnej dopravy a s ňou 

spojeného hluku a znečistenia, to bola jediná možnosť. Zúžiť vozovku pomohlo vyznačenie 

neprerušovaného obojsmerného cyklistického pruhu, ako aj niekoľkých priechodov pre chodcov a nových 

parkovacích miest na ulici. Toto opatrenie v kombinácii so zakriveným usporiadaním cesty pomohlo 

upokojiť dopravu. 

Výsledkom bolo zníženie priemernej dopravnej rýchlosti o viac ako 20 km/h len s niekoľkými značkami a 

niekoľkými litrami farby. Okrem toho sa automobilová doprava znížila o viac ako 30 %, čo výrazne znižuje 

zaťaženie ovzdušia a hluk pre obyvateľov. Skupina aktivistov je presvedčená, že tento účinný 

nízkorozpočtový príklad osvedčeného postupu si prevezmú aj v iných častiach poľského mesta32. 

 

Vytvorenie fyzických bariér pre centrum bez áut v Salzburgu, Rakúsko 
Centrum mesta bez áut, ktoré umožňuje ľuďom prechádzať sa a dýchať čerstvý vzduch, je pre mnohých 

z nás len snom. Salzburg sa rozhodol tento sen uskutočniť. Okrem toho, že sa obyvatelia zbavili záťaže 

osobného automobilu, táto zmena tiež zlepšila zážitky tisícov turistov, ktorí denne absolvujú 170 000 

prenocovaní v Mozartovom rodisku. 

Centrum štvrtého najväčšieho rakúskeho mesta je vďaka svojej výhodnej polohe v údolí pozdĺž rieky 

Salzach pomerne kompaktné. Boli prijaté prísne opatrenia v podobe inštalácie fyzických cestných zábran 

vo forme výsuvných stĺpikov, ktoré blokujú prístup do centra mesta. Táto regulácia fyzického prístupu má 

výnimky pre vozidlá záchranných zložiek, ako sú policajné vozidlá alebo hasiči, ako aj pre zásobovacie 

vozidlá pre obchody v centre. Napriek tomu je zásobovanie obmedzené na pondelok až sobotu od 6:00 

do 11:00 a v nedeľu nie je možné vôbec33. Salzburg tiež začlenil výnimky pre obyvateľov centra mesta, 

ktorí majú povolenie na prístup k svojmu domu s vozidlom. 

 
32 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18 
33 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/34 
https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 

© FAAC.BIZ 
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Tieto prísne fyzické opatrenia sú súčasťou širšej stratégie parkovania, ktorá je zakotvená v celkovom 

pláne "Salzburg.Mobil 2025"34, ktorý bol spustený v roku 2016. Jedným z ústredných bodov bol dobre 

zavedený systém park & ride, ktorý ponúka viac ako 4 000 parkovacích miest35 na dôležitých miestach 

na okraji mesta, ako sú letisko, výstavisko a značkový outlet. Okrem toho bolo obmedzené parkovanie 

pri obrubníkoch vo štvrtiach okolo historického centra mesta. Maximálny čas parkovania na týchto 

meraných parkovacích miestach je tri hodiny. Počas víkendov a v okrajových častiach mesta zostáva 

parkovanie pri obrubníkoch bezplatné, ale maximálna dĺžka parkovania zostáva tri hodiny. Celkovo 

možno povedať, že kombinácia systému stĺpikov, ponuky parkovania park & ride a regulácie parkovania 

pri obrubníkoch znižuje záťaž pre turistov a denne dochádzajúcich cestujúcich a zároveň odvádza autá 

z historického centra mesta. 

 

3b) Ekologizácia miest 
 

Ekologizácia miest môže mať rôzne výhody, napríklad kompenzáciu emisií prostredníctvom stromov, čo 

môže viesť k zníženiu priemernej teploty v mestách približne o 1 °C36. Vďaka tieňom zo stromov sa môže 

teplota povrchu počas horúcich letných dní znížiť o 8 až 12 °C v strednej Európe a až o 4 °C v južnej 

Európe37. Mestská zeleň môže podporiť aj biodiverzitu v mestách, ako sa ukázalo v Utrechte, kde sa 

mestské úrady rozhodli upraviť strechy viac ako 300 autobusových zastávok tak, aby na nich vyrástli 

rastliny, ktoré lákajú motýle, včely a čmeliaky. Toto opatrenie, ktoré zostane minimálne 15 – 20 rokov, 

pomôže zvýšiť biodiverzitu mesta. Celkovo mesto ani daňoví poplatníci nenesú žiadne náklady, pretože 

náklady na údržbu sú pokryté príjmami z reklám, ktoré sa zobrazujú na miestnych autobusových 

zastávkach38. 

Okrem toho, ako sa uvádza v minuloročných tematických usmerneniach, Paríž chce do roku 2026 vysadiť 

170 000 stromov39. Takéto úsilie sa vyvíja v celej Európe a je ocenené iniciatívou Európskej komisie 

"Cena Európske hlavné zelené mesto (European Green Capital Award)"40. Titul, ktorý sa každoročne 

udeľuje už viac ako desať rokov, je uznaním a ocenením miestneho úsilia o zlepšenie životného 

prostredia, a tým aj hospodárstva a kvality života v mestách. Preto sú v nasledujúcich odsekoch 

zdôraznení dvaja víťazi ocenenia Európske hlavné zelené mesto z predchádzajúcich rokov: Essen a 

Ľubľana. 

 

Z neúrodnej priemyselnej pôdy na prírodné rezervácie – premena Porúria 
Porúrie (Ruhrgebiet) bolo kedysi priemyselným srdcom (západného) nemeckého hospodárstva a často 

sa označuje ako stereotypná neúrodná pustatina s lesmi znečisťujúcich priemyselných komínov. Možno 

ich považovať za stereotypy z minulosti. Od úpadku uhoľných baní v 60. rokoch 20. storočia sa uskutočnili 

investície a strategické plány na reštrukturalizáciu oblasti, v ktorej žije viac ako päť miliónov ľudí41. Táto 

 
34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 
35 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/ 
36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702 
37 https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/ 
38 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/ 
39 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
40 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 
41 https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/ 
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takzvaná štrukturálna zmena (Strukturwandel) sa týka vytvárania pracovných príležitostí pre bývalých 

baníkov a ich rodiny, ako aj renaturalizácie pôdy. 

Jedným z týchto hlavných úsilí bola renaturalizácia dvoch dôležitých riek, ktoré pretekajú Essenom: 

Emscher a Ruhr, ktoré dali meno celej oblasti. Zatiaľ čo v 90. rokoch 20. storočia boli obe rieky 

považované za hrozbu pre verejné zdravie, v súčasnosti došlo k výraznej zmene. Vďaka intenzívnej 

spolupráci medzi mestami a okresmi pozdĺž rieky Emscher bolo na jej brehoch vybudovaných približne 

150 km cyklotrás. 

Na celom území Essenu boli vysadené viac ako tri milióny stromov, bolo zriadených 73 autobusových a 

vlakových liniek a zelené plochy teraz tvoria 53 % mesta. Okrem toho sa obnovil značný počet brehov 

riek. Tieto a ďalšie snahy viedli k pomalému návratu vtákov a rýb a v roku 2017 k zrušeniu 40-ročného 

zákazu kúpania v Porúrí. Aj keď je toto úsilie náročné na prácu a vyžiadalo si značné investície a 

spoluprácu mnohých obcí, treba vyzdvihnúť vzorový efekt, ktorý táto úspešná transformácia môže 

priniesť iným európskym obciam.  

 

Posilnené pešie zóny v Ľubľane, Slovinsko 
Slovinské hlavné mesto Ľubľana bolo spomenuté v minuloročných tematických usmerneniach42, pretože 

sa výrazne zmenilo z mesta pre autá a iné motorové vozidlá na pešiu zónu s rozlohou 140 futbalových 

ihrísk. Ľubľana je nepochybne veľmi zelené mesto, pretože 46 % jej rozlohy pokrývajú pôvodné lesy. 

V roku 2007 vytvorila významná skupina zainteresovaných strán, vrátane mestskej správy, rôznych 

inštitúcií a verejných podnikov, "Víziu Ľubľana 2025". Táto kolektívna organizácia vytvorila dlhodobý plán, 

ktorý zahŕňal viac ako 100 jednotlivých projektov od zlepšenia infraštruktúry pre aktívnu mobilitu až po 

kultúrne aktivity a skrášlenie námestí. Okrem existujúcich parkov v meste, z ktorých niektoré vznikli pred 

viac ako 100 rokmi, vznikli aj nové parky. 

Takzvané "brownfield" boli premenené na nové parky, ktoré zväčšili plochu zelene o 80 hektárov, čo je 

viac ako 110 futbalových ihrísk. Súčasťou týchto zelených plôch sú aj voľnočasové aktivity, napríklad 

malá zvieracia farma, detské ihriská, chodníky pre peších a priestor pre cyklistov43. 

 

 
42https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_The

matic_Guidelines.pdf 
43 https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf 

© imageBROKER.com 

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
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3c) Stratégie pre bicykle 
 

Bicykle zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri prechode na udržateľnú mobilitu, ako aj pri zlepšovaní 

životných podmienok a zdravia obyvateľov miest. Okrem vyčlenenia priestoru a infraštruktúry pre 

samotné cesty je nevyhnutné zabezpečiť aj dostatok parkovacích miest pre bicykle v miestach prechodu 

medzi ostatnými druhmi dopravy a zvýšiť úroveň cyklistickej dopravy v mestách. Na to, aby ste sa dostali 

z bodu A do bodu B, je potrebné zlepšiť prepojenia, aby sa zabezpečil jednoduchý prechod medzi 

verejnou dopravou a bicyklami. Zabezpečenie dostatku bezpečných parkovacích miest je kľúčovým 

prvkom, ktorý treba zohľadniť v cyklistickej stratégii. 

 

Najmodernejšie parkovisko pre bicykle v Utrechte, Holandsko 
Holandsko zostáva vzorom v oblasti cyklistickej infraštruktúry, najmä parkovania bicyklov. Novo 

zrekonštruovaná železničná stanica v Utrechte bola prestavaná tak, aby vzniklo v súčasnosti najväčšie 

parkovisko pre bicykle na svete s 12 500 miestami pre bicykle. Systém je predovšetkým o pohodlí, ktoré 

ľudia pri cyklistických spojeniach potrebujú najviac. 

Stanica umožňuje používateľom prísť priamo na bicykli a vybrať si z troch úrovní parkovania, ktoré 

ponúkajú prístup k železnici, obchodom a miestnej štvrti. Dostupnosť parkovacích miest sa zobrazuje na 

obrazovkách na konci radov, aktualizuje sa naživo a dvojúrovňové parkovacie miesta ponúkajú ochranné 

držiaky a plynové zdvíhanie. Parkovanie je bezplatné počas 24 hodín. Prihlasovanie a odhlasovanie je 

integrované do karty verejnej dopravy spolu s prístupom k 1 000 zdieľaným verejným bicyklom v rámci 

zariadenia. K dispozícii sú opravárenské služby a zariadenie je monitorované. Dostatok priestoru je 

vyhradený aj pre väčšie bicykle, napríklad nákladné bicykle. 

 

Komplexný prístup k zariadeniu znamená bezproblémovú jazdu na bicykli z mesta do cyklistického parku 

a z vlaku domov. Do dizajnu sú zakomponované materiály ako kameň a sklo, ktoré odrážajú vonkajšie 

prostredie, a optimalizuje sa prirodzené svetlo. Vyhýbanie sa slepým uličkám prispieva k plynulosti a 

funkčnosti a prispieva k prvkom používateľskej prívetivosti a celkovo príjemnému zážitku44. 

 

Automatická parkovacia veža v Třinci, Česko 
Naše každoročné tematické usmernenia sa vždy snažia o vyvážený prístup k zdieľaniu príkladov 

osvedčených postupov z väčších a menších miest. České mesto Třinec s 35 000 obyvateľmi je skvelým 

príkladom pre menšie mestá s veľkými ambíciami na zvýšenie udržateľnosti. Mesto využilo prostriedky z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vytvorilo automatickú parkovaciu vežu, do ktorej sa zmestí 118 

bicyklov. 

Táto nová stavba bola postavená v blízkosti hlavnej mestskej dopravnej stanice, ktorá bola v rámci 

rovnakej iniciatívy premiestnená do centra Třinca. Toto úsilie zlepšilo dostupnosť a podporilo aktívne 

 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/ 
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/ 
https://www.eltis.org/sv/node/44358 

https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
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cestovanie obyvateľov a návštevníkov. Stlačením tlačidla sa bicykle vyzdvihnú a odvezú na bezpečné 

parkovacie miesto, odkiaľ sa neskôr vrátia naskenovaním potvrdenia. 

Toto opatrenie zvýšilo využívanie bicyklov a poskytlo cestujúcim pohodlnú možnosť nechať auto za 

sebou, prejsť k veži na bicykli a pokračovať vlakom do svojich ďalších cieľov. Po vybudovaní novej 

infraštruktúry sa samospráva zameriava na podporu aktívnej dopravy nielen na rekreačné, ale aj na 

každodenné používanie. 

V meste pribudli cyklistické pruhy a stojany, ako aj rôzne nástroje a zariadenia na údržbu, opravu a 

nabíjanie e-bicyklov45. 

 

Integrácia parkovania bicyklov do regionálnej siete v Île-de-France, Francúzsko 
Francúzsky región Île-de-France, ktorý sa nachádza v okolí Paríža, sa snaží zvýšiť podiel cyklistickej 

dopravy z 2 % na 6 % a investuje do parkovacích zariadení pre bicykle prepojených s verejnou dopravou. 

Ich cieľom je do roku 2030 pridať 140 000 parkovacích miest pre bicykle, pričom základom je vysoko 

moderný systém verejnej dopravy (515 staníc). Zabezpečenie dopravy v regióne s dvanástimi miliónmi 

obyvateľov, ktorí denne absolvujú 9,4 milióna ciest na viac ako 1 850 km tratí, nie je ľahká úloha. Celkové 

ciele iniciatívy zahŕňajú zjednodušenie predplatného u rôznych poskytovateľov a bezplatné používanie 

pre tých, ktorí majú ročný dopravný preukaz. 

Projekt prebieha súbežne s vývojom národnej politiky, ktorá vyžaduje, aby boli na staniciach zahrnuté 

parkovacie miesta pre cyklistov, a v súlade s vývojom siete parížskych expresov, ktorá umožňuje, aby 

boli zariadenia a plánovanie cyklistickej dopravy od začiatku integrované do projektu. Vďaka dotáciám 

na bicykle a plánom na systém dlhodobého prenájmu elektrických bicyklov je cieľom umožniť jazdu na 

bicykli až do vzdialenosti 10 – 15 km mimo Paríža. Z pohľadu ucelenej siete ide o to, aby sa krátke cesty 

na bicykli stali pohodlnou a štruktúrovanou súčasťou miestnych ciest, ako aj ciest v celom regióne46. 

 

 
45 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia 
46 https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8 
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4) Balíky 
 

Sektor dopravy je zodpovedný za 30 % celkových emisií CO2 v Európe. Jedným z najúčinnejších 

spôsobov obmedzenia emisií je zníženie počtu ciest a pokusov o doručenie. Čím menej ciest musí 

vozidlo vykonať na doručenie zásielky, tým nižšie sú jeho emisie. Každá spätná zásielka si vyžaduje 

ďalší čas na prepravu, vozidlá a palivo. Zákazníci by mali byť informovaní prostredníctvom jasných opisov 

výrobkov, aby si vyberali rozumne a uvedomovali si vplyv svojich rozhodnutí, aby sa znížila 

pravdepodobnosť vrátenia tovaru, znížil sa tok miestnej dopravy a vplyv na životné prostredie. 

Udržateľnosť doručovacích služieb sa môže zvýšiť aj vtedy, ak sa budú využívať také druhy dopravy, ako 

sú elektrické vozidlá a nákladné bicykle, ktoré často vynikajú pohodlnosťou a efektívnosťou, takže sú 

ideálne na doručovanie na poslednej míle. 

 

4a) Dodávka nákladu v mestách 
 

Elektronický obchod sa za posledných niekoľko rokov exponenciálne rozrástol. Od vypuknutia pandémie 

COVID-19 sa masívne zvýšil počet online objednávok, pretože ľudia nemohli nakupovať kvôli výlukám 

alebo prijali preventívne opatrenia, aby sa vyhli infekcii. Približne 40 % ľudí v Európe v súčasnosti žije v 

mestských oblastiach47. Efektívne a čisté doručovanie nákladu v stále rastúcich mestských oblastiach je 

čoraz bežnejšie. Jedným z dôvodov je zvýšené úsilie mestských správ o zníženie vplyvu znečistenia z 

nákladných vozidiel prostredníctvom opatrení, ako sú regulácie prístupu vozidiel do mestských oblastí. 

Okrem toho sa ľudia častejšie rozhodujú nakupovať tovar online, často bez toho, aby zvážili vplyv, ktorý 

ich nákupy môžu mať na dodávateľský reťazec a mestskú mobilitu. 

Našťastie existuje mnoho alternatív k vozidlám so spaľovacím motorom, napríklad nákladné bicykle, 

ktoré môžu byť dokonca efektívnejšie ako dodávkové autá, ako ukázala nedávna štúdia48 z Londýna, 

podľa ktorej môžu elektrické nákladné bicykle doručiť tovar v centrách miest až o 60 % rýchlejšie ako 

dodávkové autá. Rýchlosť aj efektivita elektrických nákladných bicyklov je vyššia ako u dodávkových áut, 

keďže bicykle majú vyššiu priemernú rýchlosť a v tomto príklade vyložili desať balíkov za hodinu v 

porovnaní so šiestimi v prípade dodávkových áut. 

Nákladný bicykel je preto pre spoločnosti skvelým nástrojom na dekarbonizáciu ich vozového parku, 

pretože účinne demonštruje záväzok riešiť zmenu klímy, ak po ňom nasledujú udržateľné politiky v 

predchádzajúcich fázach dodávateľského reťazca. Dnešní spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú o 

udržateľnosť a nákladné bicykle sú jednoduchým a viditeľným spôsobom, ako informovať o snahe byť 

šetrnejší k životnému prostrediu. 

 

Plánovací softvér na koordináciu dodávok v Groningene, Holandsko 
Dokonalý príklad využitia nákladných bicyklov na zlepšenie doručovania tovaru je možné vidieť v 

holandskom meste Groningen. Mesto vždy vynikalo svojou aktivitou v oblasti environmentálnej 

udržateľnosti a v roku 2014 získalo výročnú cenu za udržateľnosť, keď bolo vyhlásené za mesto s 

 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 
48 Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian49 
https://northsearegion.eu/surflogh/  

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
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najudržateľnejšou mobilitou spomedzi všetkých holandských obcí. Okrem toho sa mesto snaží dosiahnuť 

nulové emisie v oblasti doručovania tovaru do roku 2025 prostredníctvom svojej účasti na viacerých 

projektoch financovaných EÚ, ako sú SURFLOGH49 a ULaaDs50. Prostredníctvom tohto projektu sa 

mestu podarilo zlepšiť svoju logistickú štruktúru koordináciou ciest prostredníctvom nového a efektívneho 

softvéru na plánovanie trás, ako aj presmerovaním dodávok cez nové logistické centrum bližšie k centru. 

Okrem toho sa zásielky prepravujú pomocou nákladných e-bicyklov s nulovými emisiami, ktoré môžu 

obísť mestskú dopravu pomocou vyhradeného cyklistického pruhu. 

Mestá na celom svete sa už nemôžu spoliehať na to, že obrovský priestor v mestách bude pridelený 

osobným a úžitkovým vozidlám, keď ho možno využiť na umiestnenie rastúceho počtu obyvateľov a na 

podporu udržateľnej mestskej mobility51. 

Reštrukturalizácia mestských doručovacích služieb v Barcelone, Španielsko 
Barcelona vynakladá značné úsilie na podporu doručovania tovaru metódou s nízkym dopadom. Cieľom 

je podporiť používanie elektrických bicyklov a malých dodávkových áut na doručovanie v oblastiach s 

nízkou premávkou, aby sa znížil vplyv mestskej nákladnej dopravy na životné prostredie. 

Klimatická neutralita je základným cieľom druhého najväčšieho mesta v Španielsku. Cieľom Barcelony 

je preto vybudovať mikrocentrá pre riešenia udržateľnej mestskej mobility v celej mestskej oblasti. V 

súčasnosti sú v prevádzke dve mikrocentrá a ďalšie sú vo výstavbe. Podľa iných obecných zdrojov si 

niektoré obvody už vybrali svoje budúce umiestnenie. Súčasný barcelonský grantový program na 

podporu nákupu bicyklov na doručovanie elektronického tovaru a na dotovanie vytvárania „mikrocentre" 

obcami sa má rozšíriť na metropolitnú oblasť Barcelony. 

Tieto granty budú udelené ako odmena pre mestá v metropolitnej oblasti Barcelony s nízkoemisnými 

zónami. Spolupráca medzi verejnými orgánmi a súkromnými zainteresovanými stranami je mimoriadne 

dôležitá na zabezpečenie úspešnej implementácie s cieľom zlepšiť udržateľnosť. Mestá môžu 

podporovať súkromné iniciatívy prostredníctvom finančnej podpory projektov mobility. 

 

4b) Regulácie prístupu vozidiel do mestských oblastí (UVAR) a nízkoemisné zóny 

(LEZ) 
 

Regulácie prístupu vozidiel do mestských oblastí (UVAR) a nízkoemisné zóny (LEZ) sú opatrenia 

zavedené na zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej oblasti, pretože majú vplyv na zdravie a dĺžku života. 

Okrem toho regulácia prístupu konkrétnych vozidiel pomáha znížiť premávku vo vymedzených 

oblastiach, čo umožňuje aktívnym druhom mobility využívať mestský priestor s menším rizikom zo strany 

vozidiel. Od zavedenia týchto stratégií sa mnohé oblasti upravili tak, aby umožnili väčšiu mobilitu 

chodcov, cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Ďalším pozitívnym vplyvom UVAR 

a LEZ je zníženie hlukovej záťaže, čo zabezpečuje menej stresu a úzkosti spôsobených hlukom z 

dopravy. 

 
49 https://northsearegion.eu/surflogh/  
50 https://ulaads.eu/ 
51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
Groningen has the most sustainable mobility in 2013 (the Netherlands) | Eltis 
10 motivi per scegliere una cargo bike - Bikeitalia.it 
Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 

https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://www.eltis.org/discover/news/groningen-has-most-sustainable-mobility-2013-netherlands-0
https://www.bikeitalia.it/10-motivi-per-scegliere-una-cargo-bike/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
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Rozšírenie UVAR v Parme 
Talianske mesto Parma sa nachádza v regióne Emilia Romagna, v centre Pádskej nížiny. Parma má 

problémy s veľmi nízkou kvalitou ovzdušia. Vďaka účasti na projekte Dynaxibility4CE52 financovanom EÚ 

urobila Parma významný krok smerom k regulácii prístupu a pohybu súkromných osobných vozidiel v 

meste a jeho okolí. 

Prvým krokom pri vytváraní alebo intenzifikácii UVAR je dokumentácia už začatej realizácie v meste a 

platných územných plánov. V roku 2021 mesto Parma spustilo projekt "Zelená oblasť", ktorý je dôležitým 

krokom smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Zelená oblasť je zóna s nízkym znečistením, ktorú 

ohraničujú hlavné mestské cestné okruhy. Od mája 2022 sa zintenzívnili dopravné opatrenia, ktoré platili 

už od predchádzajúcej zimy, ako sa predpokladá v regionálnom pláne na riešenie znečistenia ovzdušia53. 

Okrem toho bude prístup do centra mesta ekologickejší: územie po obvode parmských bulvárov by malo 

byť čoraz viac vhodné pre chodcov a cyklistov. Centrálne historické centrum sa nazýva "modrá oblasť" 

a zahŕňa LEZ a environmentálne ostrovy s osobitnými požiadavkami na tranzit a parkovanie. Elektrické 

alebo hybridné vozidlá môžu do tejto oblasti vchádzať a parkovať v nej. 

 

5) Plánovania & politika 
 

Nasledujúca kapitola "Plánovanie & politika" sa zameriava na premenu vnútorných miest na 

ekologickejšie, rozmanitejšie a inkluzívnejšie miesta, ktoré umožňujú bezpečnú a efektívnu koexistenciu 

rôznych druhov dopravy. Urbanistické plánovanie a rozvoj infraštruktúry sú úzko prepojené. Priestorové 

požiadavky a rozmiestnenie infraštruktúry a sietí ovplyvňujú konfiguráciu mestských oblastí. 

Rozvoj infraštruktúry predstavuje niekoľko výziev: vytvára prepojenia, ale zároveň vytvára nové 

nežiaduce fyzické prekážky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na miestne komunity. Udržateľná dopravná 

infraštruktúra by sa preto mala zameriavať na predchádzanie, minimalizáciu a kompenzáciu negatívnych 

vplyvov na jednotlivcov, komunity a ekosystémy, keďže sa nevyhnutne rozširuje, aby uspokojila rastúci 

dopyt mestských používateľov. Udržateľná doprava a udržateľný rozvoj miest sú vzájomne prepojené pri 

normalizácii environmentálne vhodnejších postupov. Jednou z veľkých výziev, ktorým čelia mestá, je 

zabezpečiť, aby infraštruktúra a mobilita boli plne udržateľné zo všetkých hľadísk: ekonomického, 

sociálneho a environmentálneho. Budovanie udržateľnej infraštruktúry znamená rozvoj systému podpory 

služieb v súlade so životným prostredím a s uspokojovaním potrieb ľudí. 

 

5a) Plánovanie infraštruktúry 
 

V ére ekologickej transformácie musia všetky odvetvia zapojené do dodávateľského reťazca a prepravy 

osôb a tovaru investovať do udržateľnejšej a „inteligentnejšej“ infraštruktúry. Na to, aby sme mohli čeliť 

výzvam klimatickej krízy, je potrebné v nadchádzajúcich rokoch financovať veľké množstvo verejných 

investícií na realizáciu ambicióznych plánov mobility a "plánov udržateľnej mestskej mobility" európskych 

 
52 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html 
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it 

https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
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miest. Rozvoj udržateľnej infraštruktúry musí zahŕňať nové kompetencie v oblasti digitalizácie, 

pracovných postupov a spolupráce so súkromným sektorom. 

 

Význam udržateľných investícií do infraštruktúry v Prahe, Česko 
S cieľom vytvoriť udržateľný a dostupný systém dopravnej siete zameraný na zlepšenie mobility osôb a 

tovaru plánuje české hlavné mesto Praha investovať 14 miliónov EUR do výstavby cyklotrás a ďalšej 

infraštruktúry súvisiacej s cyklistikou. Zároveň sa predpokladajú investície na financovanie štúdií a 

projektov, ktoré podporia udržateľnú mobilitu v meste. 

Keďže dopyt po aktívnej mobilite v Prahe a v celej Európe neustále rastie, cyklistická infraštruktúra je 

skvelou investíciou na podporu tohto rozvoja. Prvotný začiatok rozvoja infraštruktúry sa začal štúdiou 

potrieb cyklistov s cieľom posúdiť, ktoré oblasti by boli najvhodnejšie na výstavbu cyklotrás, parkovísk 

pre bicykle a opravovní. Ďalším kľúčovým bodom bola spolupráca medzi verejnými orgánmi a miestnymi 

školami, ktoré sa zaujímali o svoje potreby, keďže mesto podporuje dochádzanie do škôl na bicykli 

financovaním vybudovania stojanov na bicykle v blízkosti školských budov. 

Praha, ktorá si uvedomuje rastúci počet cyklistov, profituje z vytvorenia cyklistickej infraštruktúry: menšie 

znečistenie ovzdušia, menej hluku, zdravší ľudia a lepšia kondícia. 

 

Premena parkoviska na mestské konsolidačné centrum v Madride, Španielsko 
V meste ako Madrid s takmer 3,5 miliónmi obyvateľov zohráva mestská logistika kľúčovú úlohu pri 

fungovaní mesta. Podľa oficiálnych záznamov madridskej mestskej rady predstavuje mestská nákladná 

doprava 10 % mestského vozového parku, 20 % dopravných zápch v čase dopravnej špičky a 30 % 

znečistenia ovzdušia. Preto bola vytvorená stratégia na riešenie tohto problému prostredníctvom 

vytvorenia mestského konsolidačného centra (UCC) na parkovisku Plaza Mayor. UCC je koncept na 

zníženie vplyvu distribúcie nákladu a nachádza sa v historickom centre mesta. Vďaka tejto novej 

koncepcii môže UCC distribuovať tovar približne 150 000 obyvateľom a ponúka služby medzi podnikmi 

a zákazníkmi a medzi podnikmi navzájom v rámci madridskej zóny s nízkymi emisiami. To sa dosiahne 

premenou starého parkoviska na centrum mobility, ktoré bude vybavené elektrickými vozidlami vrátane 

nákladných bicyklov a ďalších riešení pre nákladnú dopravu. 

Väčšie dodávky/nákladné vozidlá privezú tovar na parkovisko Plaza Mayor v pokojnom čase, napríklad 

skoro ráno, a potom sa roztriedi a zoskupí do ľahkých vozidiel, ktoré pokračujú v doručovaní. Tento 

príklad ukazuje, že ekologickú transformáciu musí sprevádzať rozvoj nových štruktúr, ktoré podporujú 

systém udržateľnej mobility. 

 

5b) PUMM 
 

Plán udržateľnej mestskej mobility (PUMM) je strategický a vizionársky dlhodobý plán, ktorého cieľom je 

zlepšiť mestskú osobnú a nákladnú mobilitu v mestách prostredníctvom série politík a implementácií. 

Okrem toho je všeobecným cieľom intervencií uvedených v Plánoch udržateľnej mestskej mobility znížiť 

automobilovú dopravu a zlepšiť celkovú kvalitu života. To sa dosahuje zameraním sa na mobilitu, ale aj 

na iné oblasti, ako je regenerácia mestského priestoru a pešia doprava v mestských štvrtiach. Medzi 

hlavné ciele patrí zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie v mestách prostredníctvom 
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optimalizácie mestských oblastí, zlepšenia bezpečnosti na cestách, bezpečnosti a účinnosti systému 

mobility, začlenenia všetkých účastníkov cestnej premávky a ochrana zraniteľných kategórií účastníkov 

cestnej premávky, ako sú deti, osoby so zdravotným postihnutím a cyklisti. 

Európska komisia podporuje prijatie PUMM poskytovaním komplexných informácií a usmernení a 

nabádaním všetkých európskych miest, ktoré sú klasifikované ako mestské uzly na Transeurópskej 

dopravnej siete (TEN-T), aby vypracovali PUMM. Preto sú obce hlavnými prispievateľmi k vytvoreniu 

plánu udržateľnej mobility. Vnútroštátnym a regionálnym správam sa však odporúča, aby zohrávali 

kľúčovú úlohu pri vytváraní vnútroštátnych podporných rámcov s cieľom posilniť postavenie miest a 

regiónov v celom procese. 

Rámec PUMM je rozdelený do štyroch fáz, ktoré sú ďalej rozdelené do viacerých činností. Každá zo 

štyroch fáz sa začína a končí čiastkovým cieľom, ktorý zodpovedá rozhodnutiu alebo výsledku, ktorý je 

potrebný na prechod do ďalšej fázy. Napriek tomu by sa všetky míľniky a činnosti mali považovať za 

súčasť nepretržitého plánovacieho cyklu, ktorý sa počas celého procesu neustále zlepšuje. 

Ďalšie všeobecné informácie o PUMM sú k dispozícii v časti PUMM platformy ELTIS54. 

 

Významné zmeny v Bruseli vďaka PUMM 
Plán udržateľnej mestskej mobility musí spĺňať špecifické potreby mobility osôb a obchodu. Cenu PUMM 

vytvorila Európska komisia s cieľom oceniť mestá alebo miestne orgány, ktoré dosiahli najlepšie výsledky 

v konkrétnych aspektoch plánovania súvisiacich s výročnou témou. Postup udeľovania riadilo konzorcium 

zodpovedné za EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY. 

Brusel získal 5. a 8. cenu PUMM, pretože je skvelým príkladom toho, ako integrovať potreby ľudí a tovaru 

a zlepšiť kvalitu života. Belgické hlavné mesto je známe tým, že má jednu z najväčších peších zón v 

Európe, ktorá umožňuje ľuďom využívať väčšinu centra mesta bez toho, aby sa museli obávať osobných 

áut. Okrem toho je na väčšine ulíc v meste obmedzená rýchlosť na 30 km/h, čo pomáha predchádzať 

nehodám a zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Obmedzenie rýchlosti na 30 

km/h znížilo počet obetí dopravných nehôd na 30 v porovnaní s priemerom 44,2 obetí v predchádzajúcich 

piatich rokoch. 

Jedným z problémov, na ktorých muselo mesto tvrdo pracovať, bol systém nákladnej dopravy. S cieľom 

riešiť tento problém Brusel prijal plán mestskej mobility pre nákladnú dopravu, ktorý vychádza z troch 

smerníc: 

 
54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform 

© Niklas Schmalholz 
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1) Uľahčenie ciest s cieľom minimalizovať vplyv na verejný priestor a odľahčiť prácu kuriérov 

2) Uľahčenie systému dodávok tovaru 

3) Maximalizovať kapacitu doručovacích vozidiel na prepravu balíkov tým, že sa budú snažiť 

prepravovať "čo najmenej vzduchu" 

Okrem toho sa plán zameriava na investície do vozidiel na doručovanie tovaru s nízkymi alebo nulovými 

emisiami a na prestavbu nakladacích plôch pre tovar v niektorých štvrtiach55. 

 

Najnovším držiteľom ocenenia PUMM je fínske mesto Tampere 
Tampere ako tretie najväčšie mesto vo Fínsku získalo ocenenie PUMM za rok 2021. Keďže minulý rok 

bolo hlavnou témou ocenenia zdravie, Tampere malo vynikajúce dôvody presvedčiť nezávislú porotu. 

Domov pre približne 250 000 obyvateľov sa usiluje o zlepšenie fyzickej a duševnej pohody svojich 

obyvateľov prostredníctvom osobitných kampaní zameraných na mobilitu. Tento cieľ sa dosahuje 

pomocou špecializovaného vzdelávacieho oddelenia mesta Tampere, ktoré testuje rôzne pilotné akcie, 

ako sú aktívne školské výlety na bicykli, pešo alebo na kolobežke, kampane na prechodoch pre chodcov 

a zdôrazňovanie základnej úlohy mobility pri vytváraní kvalitných mestských priestorov. Okrem toho 

celkový cieľ znížiť počet individuálnych ciest osobným automobilom o približne 30 % je veľmi ambiciózny, 

keďže obyvatelia fínskeho mesta sú počas dlhých zimných mesiacov zvyknutí na nízke teploty a sneh. 

Ako už bolo spomenuté, časť "zdravie & prostredie" v Pláne udržateľnej mestskej mobility, ktorý bol 

zverejnený v máji 202156, bola jedným z rozhodujúcich dôvodov pre udelenie ceny. Hoci má Tampere v 

porovnaní s inými európskymi mestami dobrú kvalitu ovzdušia a nízku úroveň hluku, 15 % všetkých 

obyvateľov je stále vystavených hluku z dopravy, ktorý prekračuje hranicu 55 decibelov. Preto je cieľom 

vytvoriť "Harmonickú komunitnú štruktúru (ktorá) zníži rast tlaku na uličnú sieť. Hustejšia mestská 

štruktúra vytvára lepšie podmienky pre funkčnú verejnú dopravu, ako aj cyklistickú a pešiu dopravu". 

Aktívna mobilita je ďalším pilierom na zníženie zaťaženia osobnými automobilmi. Plánujú sa miestne 

riešenia pre pešiu a cyklistickú dopravu zlepšením chodníkov a preskúmaním možnosti vytvorenia 

UVAR. Celkovo má mesto Tampere výbornú východiskovú pozíciu, ale stále má ambiciózny plán, ktorý 

chce splniť do konca súčasného cyklu PUMM v roku 2030. 

  

 
55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com) 
56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf

© Raland 

https://www.brusselstimes.com/169502/brussels-30-km-h-zones-5-months-on-less-accidents-city-30
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