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10 ponaučení získaných počas
lockdownu PRE LEPŠIU
MESTSKÚ MOBILITU:

1

Verejný priestor je vzácny; je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby
mestá boli budované pre ľudí, nie pre autá (parkovanie alebo jazdenie vo
viacprúdovej premávke). Zmeny politiky je možné uskutočniť v relatívne
krátkom čase.
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Ocenili sme kľúčových pracovníkov, ktorí boli doteraz neviditeľní; patria medzi nich
pracovníci vo verejnej doprave a ostatní, ktorí nám pomáhajú pohybovať sa. Keďže
kapacita verejnej dopravy je obmedzená, je dôležité uprednostniť tých, ktorí to najviac
potrebujú. Ale tiež musíme obnoviť dôveru vo verejnú dopravu, ktorá je rozhodujúca
pre udržateľnú a bezpečnú mobilitu v meste.
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Neviditeľní sa stali viditeľnými: miera znečistenia ovzdušia a miera hluku z dennej dopravy klesla na
bezprecedentnú úroveň. Európania si chvíľu v mestských oblastiach užívali čistejšie ovzdušie a menej
hluku a naznačili želanie, aby to pokračovalo aj naďalej. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme to do určitej
miery udržali naďalej?
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5

Náš svet išiel príliš rýchlo, ale nie je dôvod ponáhľať sa;
spomaľme stanovením rýchlosti v mestách 30 km/h, alebo dokonca
menej.

Zdravie dýchacích ciest a aktívny životný štýl sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým;
počiatočný výskum naznačuje, že znečistenie ovzdušia a obezita významne zvyšujú zdravotné riziká
vyplývajúce z ochorenia COVID-19. Preto musíme nájsť trvalo lepšie spôsoby, ako pomôcť ľuďom
bezpečne chodiť a bicyklovať sa v našich mestách. Každý by sa mal snažiť zostať fit a športovať, takže nie
je prekvapujúce, že doplnky do telocvične boli v mnohých obchodoch vypredané. Najlepšia telocvičňa je
však jednoducho chôdza a cyklistika.

6

Práca z domu sa pre mnohých ľudí stala bežnou a
možnou a znižuje potrebu preťaženia prímestskej
dopravy a znečisťovanie ňou. Súčasne však niektorí
zamestnanci potrebujú mať prístup na svoje pracovisko.
Zamestnávatelia, odborníci a plánovači mestskej
mobility teda musia spolupracovať pri hľadaní riešení,
ktoré nám pomôžu posunúť sa smerom k bezpečnému k
bezpečnému zotaveniu.
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7

Rodičia, ktorí vozia svoje deti do školy autom, značne
prispievajú k dopravným zápcham. A pretože ostatné deti sa
cítia byť ohrozené, keď kráčajú do školy, alebo idú na bicykli,
ich rodičia ich tiež vozia autom – začarovaný cyklus
namiesto (bi)cykla! Diaľkové vzdelávanie alebo e-learning
môžu pomôcť znížiť počet týchto ciest, ale potrebujeme
hľadať udržateľnejšie možnosti odprevádzania našich detí do
škôl.

Digitálne nástroje sú kľúčom k efektívnemu využívaniu dopravných systémov, ale musia fungovať pre všetkých.
Odborníci na mobilitu už mnoho rokov diskutujú o MaaS (Mobility as a Service – Mobilita ako služba) na podporu
multimodálneho životného štýlu. Pomôcť môžu aplikácie poskytujúce informácie o menej preplnených možnostiach v
reálnom čase, alebo plánovače cesty môžu ponúknuť možnosti pre pešiu chôdzu, namiesto viacerých autobusov. Digitálna
gramotnosť a dostupnosť sú tiež potrebné na to, aby sa z týchto nástrojov vyťažilo čo najviac.
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Počas lockdownu bola jedna
z možností on-line nákup, ale
čo doručenie? Nezabúdajme
na
potenciál
nákladných
bicyklov,
ktoré
prinášajú
logistiku s nulovými emisiami!
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Niektoré skupiny ľudí sú zraniteľnejšie
ako iné; budujme mestá s bezbariérovými
dopravnými systémami, pretože mesto
prístupné pre osobu na invalidnom vozíku je
mesto prístupné pre všetkých.
#MobilityWeek
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„Čistejšia doprava pre všetkých“, tak jednoduchá ako šiška

Šiška sa týka teórie „ekonomiky šišky“ od ekonómky Kate Raworth z Oxford University (2017). Túto
teóriu niektoré mestá teraz používajú na zotavenie sa z krízy COVID-19.Predstavuje ekonomiku
ako šišku, kde vonkajší kruh je ekologický strop, zatiaľ čo vnútorný kruh je minimum, ktoré
potrebujeme pre dobrý život. Každý by mal zostať v strednej oblasti pohodlia bez toho, aby spadol
do diery.
Zdroj:
https://www.kateraworth.com/doughnut/

#MobilityWeek

Aké aktivity možno zorganizovať počas EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2020?
V septembri by ste mohli zorganizovať niektoré z nasledujúcich aktivít, ak vám to umožní miestny kontext.
Nezabudnite vždy dodržiavať bezpečnostné pravidlá a odporúčania vo vašej krajine, alebo vašom regióne.
 Chôdza a bicyklovania sa môžu uskutočniť, ale overte
si lokalitu!
 Zorganizujte prehliadky s výkladom, kde vysvetlíte
nové bezpečnostné pravidlá a ukážete miesta, kde
priestor bol pridelený ľuďom a nie (zaparkovaným)
autám.
 Zorganizujte medzimestské konferencie, podobne ako
v minulých rokoch v balkánskych mestách.
 Informačný stánok na zobrazenie grafiky, alebo
analýzy dopravných tokov počas najhorších týždňov
COVID-19.
 Prieskumy verejnej mienky na identifikáciu výziev a
prianí týkajúcich sa využívania verejného priestoru a
spôsobu, akým sa pohybujeme.
 Ak organizujete väčšie podujatie, buďte kreatívni pri
zabezpečení fyzických rozstupov. Pre vašu inšpiráciu,
holandskí cyklisti v minulosti pri kampani používali dlhú
bagetu v zadnej časti svojich bicyklov, aby zvýšili
povedomie o bezpečnej vzdialenosti, keď vodič
automobilu predbieha cyklistu.
 On-line tombola o ceny, ktoré podporujú chôdzu a
bicyklovanie.
 Marketingová kampaň na zvýšenie príťažlivosti a
bezpečnosti verejnej dopravy.

 Kreatívne súťaže, napr. vyhrať ročné/mesačné
predplatné pre verejnú dopravu.
 Využívajte sociálne médiá na podporu bezuhlíkovej
mobility a inklúzie a spolupracuje s miestnymi
obyvateľmi
pomocou
oficiálneho
hashtagu
#MobilityWeek
 Zorganizujte výzvu na určenie uhlíkovej stopy; na trhu
existuje niekoľko aplikácií, ktoré po vložení podrobností
o cestovaní vykazujú výsledky v reálnom čase. Ukážte
ľuďom veľkosť ich uhlíkovej stopy a poskytnite niekoľko
rád, ako ju znížiť.
 Na sociálnych médiách zorganizujte súťaž selfíčok
a zistite, kto zverejní fotky seba ako využíva možnosti
dopravy šetrnej k životnému prostrediu.
 Zapojte obyvateľov a zainteresované strany do
zlepšovania dostupnosti a začlenenia do verejnej
dopravy a do testovania nových služieb mobility s
nulovými emisiami.
 Prečo neprekonať svetový rekord? Existuje mnoho
svetových rekordov, ktoré môžete dosiahnuť alebo
prekonať. Využite svoju fantáziu a s miestnymi
obyvateľmi vytvorte svetový rekord mobility s nulovými
emisiami.

Toto je len zopár aktivít, ktoré môžete tento rok zorganizovať, okrem tradičných
podujatí zapájajúcich školy, mimovládne organizácie, miestne podniky atď.
#MobilityWeek

