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ÚVOD
Vyber. Zmeň. Kombinuj.
Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom podporiť európske 
obce pri zavádzaní a podpore udržateľnej dopravy. Tento rok táto veľmi úspešná kampaň prechádza zme-
nou. Európsky týždeň mobility a iniciatíva DO THE RIGHT MIX spájajú svoje sily, aby účinnejšie podporili 
udržateľnú mestskú mobilitu.

Kombinovaná iniciatíva, ktorá si ponecháva názov DO THE RIGHT MIX, používa najlepšie prvky z každej 
kampane, rozširuje svoj záber a dosah a uľahčuje zapojenie sa záujemcov. Európsky týždeň mobility 
zostáva aj naďalej hlavnou súčasťou zastrešujúcej kampane.

Od vzniku Európskeho týždňa mobility v roku 2002 jeho vplyv v rámci Európy a sveta neustále rastie.  
V roku 2014 sa ho zúčastnilo viac ako 2 000 miest zo 44 krajín. Viac ako polovica z nich zrealizovala trvalé 
opatrenia, v celkovom počte 8 543, ktoré sa zamerali hlavne na riadenie mobility, prístupnosť a podporu 
cyklistov a chodcov.

Týždeň vrcholí podujatím „Deň bez áut“, počas ktorého zúčastnené mestá vyčlenia jednu alebo viac oblastí 
len pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Každý ročník Európskeho týždňa mobility sa zameriava na špecifickú tému, ktorá súvisí s udržateľnou 
mobilitou. Tohtoročná téma „multimodalita“ povzbudzuje ľudí, aby uvažovali nad viacerými dostupnými 
možnosťami dopravy a pri cestovaní si zvolili ten správny spôsob.

Cieľom tematických usmernení je poskytnúť vnútroštátnym a miestnym koordinátorom Európskeho týždňa 
mobility základné informácie o tejto téme a inšpiráciu vo forme vhodných činností v rámci kampane. Tieto 
usmernenia prinášajú konkrétne nápady na realizáciu a pomôžu organizátorom kampane Európskeho týž-
dňa mobility vytvoriť činnosti, ktoré budú zodpovedať kritériám na udelenie ceny Európskeho týždňa mobility.
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VYBER. ZMEŇ. KOMBINUJ.
Téma Európskeho týždňa mobility 2015: multimodalita

Každá cesta je iná, ale príliš často sa spoliehame na rovnaký spôsob dopravy bez ohľadu na to, či je v danej 
situácii najvhodnejší. Možno inštinktívne nasadneme do auta, hoci bicykel alebo verejná doprava by mohli 
byť účinnejšou voľbou.

Jedným z dôvodov môže byť to, že súkromné auto sa prezentuje ako prostriedok, ktorý jednoducho vyhovuje 
všetkým našim dopravným potrebám a je všade použiteľnou voľbou, ktorá je pohodlnejšia ako akákoľvek iná 
možnosť dopravy. Pre mnohých z nás je auto osobnou zárukou dopravy od dverí k dverám, zatiaľ čo žiadna 
z alternatív sa nevníma ako dokonalé uspokojenie našich požiadaviek na mobilitu.

Toto presvedčenie však pri podrobnom skúmaní neobstojí. Kombinovaním rôznych spôsobov vytvárame bez-
problémovú dopravu, ktorú potrebujeme pri prekonávaní dopravných zápch a vystríhaní sa závislosti od áut.

Téma multimodality v rámci tohtoročného ETM vyzýva ľudí na kombinovanie rôznych spôsobov dopravy, čo 
môže často viesť k rýchlejšej a príjemnejšej ceste.

Ak si vyberieme rozumne zo spôsobov dopravy, ktoré používame, môžeme ušetriť peniaze, zlepšiť si zdravie 
a pomôcť životnému prostrediu – stačí na to dobrá vôľa vyskúšať niečo nové.

Vďaka výberu, zmene a kombinácii môžu naše cesty prebiehať lepšie.

Politická podpora multimodálnej dopravy

Multimodalita a intermodalita sú termíny, ktoré pomenúvajú kombináciu rozličných spôsobov dopravy.  
Termín „multimodalita“ označuje využívanie rozličných spôsobov dopravy pri rôznych cestách (napríklad 
používanie bicykla na cestu do práce a taxíka na cestu do opery), zatiaľ čo intermodalita označuje bez-
problémové využívanie rozličných spôsobov dopravy v rámci jednej cesty (ako napríklad klasický systém 
„park-and-ride“ – zaparkuj a použi verejnú dopravu).

Propagácia multimodálneho cestovania najlepšie funguje so správnou politickou podporou. Biela kniha 
z roku 2011 „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného 
dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ propaguje bezproblémové a multimodálne cestova-
nie „od dverí k dverám“ v mestských oblastiach a pri medzimestskej doprave. Kľúčom je integrácia 
rozličných modálnych sietí vrátane železničných a autobusových staníc a staníc metra, ale aj prístavov 
a letísk. Modálne siete treba čoraz viac prepájať a premieňať na platformy multimodálneho prepojenia pre 
cestujúcich, napríklad prostredníctvom mestských prestupných zastávok. V bielej knihe dopravy sa Európ-
ska komisia zaväzuje vytvárať vhodné rámcové podmienky na podporu rozvoja a využívania inteligentných 
systémov určených na vytvorenie spolupracujúcich a multimodálnych cestovných poriadkov, dopravných 
informácií, online systémov rezervácií a inteligentného predaja cestovných lístkov.
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Prečo žiť multimodálne?

Prečo sa namiesto cesty autom do centra mesta a platenia vysokých poplatkov za parkovanie radšej neod-
viezť na miestnu železničnú stanicu a docestovať do cieľa verejnou dopravou? Čo takto vystúpiť z metra  
o niekoľko zastávok skôr a preskúmať novú časť mesta namiesto cestovania celú dobu pod zemou? Možno náj-
dete novú obľúbenú kaviareň. Vyskúšaním nových spôsobov prepravy môžeme zažiť naše mestá z inej stránky.

Jedným z nových prvkov tohtoročnej témy je to, ako nás učí vnímať dopravu. Cesta z miesta A do miesta 
B môže byť prostriedkom, ako si obohatiť deň. Každodenné dochádzanie do práce autobusom môžeme naprí-
klad vnímať ako šancu zoznámiť sa s dennými správami, na bicyklovanie môžeme pozerať ako na mobilnú 
telocvičňu, ktorá zabezpečuje cvičenie za pochodu, a v električke môžete stretnúť svoju životnú lásku!

Využite svoj čas čo najlepšie... Počas cesty vo verejnej doprave môžete využiť čas a prečítať si noviny, 
skontrolovať e-maily na inteligentnom telefóne, četovať s priateľmi alebo sa len pohodlne oprieť, relaxo-
vať a počúvať hudbu.

Vtesnajte do svojho programu cvičenie: krátka cesta do práce (do 5 km) bicyklom alebo peši predsta-
vuje 30-minútové denné cvičenie, vďaka ktorému budete zdraví a v dobrej kondícii. Štúdie dokazujú, že 
ľudia, ktorí denne chodia aspoň pol hodinu, sa môžu priemerne dožiť o dva až deväť rokov viac ako tí, ktorí 
to nerobia [1]. Tie roky navyše možno využiť na cestovanie po svete alebo na niečo, čo ste stále odkladali, 
ako je napríklad učenie sa nového jazyka, sledovanie ako vyrastajú vaše pravnúčatá a mnoho ďalších vecí.

Ušetrite peniaze pre seba: používatelia udržateľnej dopravy v mestách, kde sa intenzívne využíva verejná 
doprava, ušetria 500 – 600 litrov paliva ročne. To sa rovná 15 plným nádržiam alebo výletu pre vás  
a vášho partnera [2].

Ušetrite peniaze pre spoločnosť: každý kilometer bicyklom namiesto autom ušetrí hospodárstvu asi  
0,97 EUR priamych nákladov [3]. V Amsterdame sa napríklad každý deň najazdia bicyklami dva milióny kilo-
metrov, čím sa ročne ušetrí viac ako 700 miliónov EUR [4].

Urobte život vo vašom meste príjemnejším: cesta autom z domu do práce zaberie 90-krát viac mest-
ského priestoru a komunitnej infraštruktúry ako rovnaká cesta metrom a 20-krát viac priestoru v porovnaní 
s cestou autobusom alebo električkou [5]. Predstavte si to množstvo parkov, peších zón a iných verejných 
priestranstiev, ktoré by sme mohli vrátiť ľuďom, keby sme všetci začali robiť správne veci v rámci iniciatívy 
DO THE RIGHT MIX.

Zlepšite životné prostredie planéty: ak by v celej Európe bola miera cyklistiky rovnaká ako v Dánsku, kde 
priemerná osoba prejde bicyklom 965 km za rok, dopravné emisie EÚ by boli viac ako o 25 % nižšie [6].

 [1] Medzinárodná federácia chodcov

 [2] Prehľad UITP

 [3] Trunk, G. 2011. Gesamtwirtschaftlicher Vergleich von Pkw- und Radverkehr. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeitsdiskussion 
Masterarbeit am Institut für Verkehrswesen der Universität für Bodenkultur, Viedeň

 [4] Mestská rada Amsterdamu

 [5] Prehľad UITP

 [6] Bicyklujte ako Dáni a znížte emisie uhlíka, uvádza štúdia v časopise The Guardian
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Ako môžem žiť multimodálne?

Ak denne cestujete za prácou, prečo si brať auto na päťminútovú cestu na železničnú stanicu, keď tam 
môžete ísť na bicykli? Vďaka bicyklovaniu môžete ušetriť peniaze za parkovanie a zlepšiť si zdravie. Môže 
to byť dokonca rýchlejšie a pohodlnejšie, lebo sa dokážete vyhnúť zápcham. Keď prídete na železničnú 
stanicu, bicykel môžete zložiť alebo ho zaparkovať za zlomok parkovného pre auto, nastúpiť na vlak  
a dochádzanie za prácou využiť naplno tým, že niečo urobíte ešte pred príchodom do kancelárie.

Ak ste študent, prečo nevyskúšať zdieľanie auta? Využívaním jedného vozidla pre viacerých ľudí môžete 
ušetriť peniaze, pomôcť životnému prostrediu a stráviť čas s priateľmi. Ak si chcete užiť internátny nočný 
život v bare alebo na koncerte, domov sa dostanete prosto nočným autobusom. Je to také jednoduché!

Ak máte rodinu, prečo sa nezapojiť do schémy odvozu do školy? V rámci takýchto schém viacero detí ide 
do školy bezpečne ako skupina pod dozorom zodpovedného dospelého. Tieto schémy sú nielen prospešné 
pre zdravie detí, ale zmierňujú aj stres každodenného odvozu do školy. Ak systém odvozu nemožno vyu-
žiť, skúste jazdu bicyklom. Môžete bicyklovať všetci spolu alebo dokonca investovať do rodinného bicykla.

AKO MÔŽEME ZMENIŤ MESTÁ  
NA MULTIMODÁLNE?
 
Mestá môžu pri premene mestskej oblasti na multimodálnejšiu a vhodnejšiu pre život využiť početné tech-
niky a politiky. Neexistuje žiaden všeobecný recept na úspech a každé mesto potrebuje nájsť kombináciu, 
ktorá bude fungovať v kontexte miestnych podmienok. V tejto časti opíšeme niekoľko osvedčených metód, 
ktoré sa využívajú v rozličných európskych mestách. Uvedené „tvrdé opatrenia“ môžu (a potrebujú!) byť 
doplnené propagačnými činnosťami (pozrite si ďalšiu kapitolu).

Kvalitná infraštruktúra pre všetky spôsoby dopravy

Zatiaľ čo infraštruktúra pre individuálne motorové vozidlá je vo väčšine európskych miest dobre rozvinutá, 
v niektorých chýba vysokokvalitná infraštruktúra pre chodcov, cyklistov alebo verejnú dopravu. Rozvoj vyso-
kokvalitnej infraštruktúry pre všetky spôsoby dopravy je však predpokladom na zlepšenie multimodálneho 
životného štýlu. Podľa jednotlivých spôsobov dopravy nižšie uvádzame niektoré inšpiratívne opatrenia uplat-
ňované v európskych mestách:

Chodci: Tabule a mapy pre chodcov, ktoré ukazujú smer, vzdialenosť a potrebný čas, sú jednoduchým, avšak 
účinným, opatrením, vďaka ktorému ľudia nájdu cestu, keď sa odklonia z každodennej trasy. V Londýne [7] 
(okrem iných miest) majú nainštalované ľahko zrozumiteľné mapy. Mesto navyše vysiela silný signál všet-
kých chodcom, že sú považovaní za rovnoprávnych účastníkov dopravného systému.

 [7] https://tfl.gov.uk/modes/walking/find-your-way-around?intcmp=2427



V meste Vitoria-Gasteiz [8] (v Španielsku) magistrát od roku 2009 uplatňuje model „superblokov“, ktorý  
v podstate vracia verejné priestranstvo občanom. Superbloky sú mestské oblasti, kde je motorizovaná 
mobilita zredukovaná na minimum a presunutá do vonkajších ulíc. Vďaka tomu sú vnútorné ulice pre chod-
cov (a cyklistov), susedov a služby bezpečné a príjemné. Stratégia mesta sa ukázala ako úspešná, keďže 
v posledných rokoch podiel chodcov v meste Vitoria-Gasteiz výrazne vzrástol.

Cyklistika: V Kodani [9], Londýne [10], Flámsku [11] a Holandsku [12] si môžu cyklisti užívať „cyklistické diaľnice“, 
ktoré sú definované ako „cyklistické cesty vo vysokom štandarde rezervované pre cyklistov na rýchle  
a priame dochádzanie na dlhé vzdialenosti“ [13]. V ďalších severoeurópskych štátoch sa budujú a sú to vyso-
kokvalitné, pohodlné, pravidelne udržiavané cesty, kde môžu cyklisti využívať rozličné služby vrátane 
odpratávania snehu v zime, koordinovaných semaforov, servisných staníc atď.

Na podporu využívania bicyklov možno podniknúť aj lacnejšie opatrenia, zvlášť prostredníctvom úpravy 
dopravnej cirkulácie. Napríklad v Bruseli [14] miestne orgány zovšeobecnili využívanie cyklistických pruhov 
s opačným smerom premávky na všetkých uliciach, ktoré sú prístupné pre cyklistov, okrem najnebezpeč-
nejších jednosmerných ulíc. Cyklisti môžu využívať aj cyklistické oddelenia pred líniami zastavenia pre autá 
pri semaforoch, aby boli viditeľnejší a mohli cez križovatky prechádzať bezpečnejšie.

Verejná doprava: Výstavba a plánovanie príslušných sietí verejnej autobusovej dopravy, električkových 
tratí a tratí metra je nevyhnutným krokom, ak sa má z dlhodobého hľadiska používateľom ponúkať kva-
litný systém verejnej dopravy. Úroveň služieb verejnej dopravy môžu tiež výrazne zvýšiť aj menšie 
opatrenia. V Budapešti [15] napríklad organizácia BKK (Centrum dopravy v Budapešti) inštaluje systém auto-
matického výberu cestovného na svetovej úrovni. Zákazníci si tak budú môcť uchovávať viaceré cestovné 
lístky alebo preukazy na kartách, budú mať prístup k online službám (obnova platnosti, prevod finančných 
prostriedkov atď.) a viac nebudú musieť čakať v radoch na predaj lístkov.

Ďalšie využitie auta: Zdieľanie áut a spoločné používanie áut sú dva relatívne nové spôsoby využitia áut. 
Tieto riešenia vplývajú na počet automobilov v mestách a následne pomáhajú znižovať niektoré z najna-
liehavejších výziev, ako sú zápchy, správa verejných priestranstiev a emisie. V Paríži [16] a okolitom regióne 
(Ile de France) sa miestne orgány rozhodli spustiť systém zdieľania áut. V uliciach je teraz viac ako 3 000 
známych vozidiel Autolib. Všetky sú 100 % elektrické, vďaka čomu je tento systém zvlášť priateľský k život-
nému prostrediu.

 

 [8] www.civitas.eu/content/superblocks-model

 [9] www.supercykelstier.dk/

 [10] https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycle-superhighways?intcmp=2352

 [11] www.mobielvlaanderen.be/vademecums/fietsroutesvlaanderen.pdf

 [12] www.fietssnelwegen.nl/

 [13] Michael W. J. Sørensen, správa TØI 1196, 2012

 [14] www.bruxelles.be/artdet.cfm/4360 

 [15] www.bkk.hu/en/2014/10/budapest-signed-the-contract-agreement-for-the-automated-fare-collection-system/

 [16] www.autolibmetropole.fr/
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Vytvorenie možností na kombinovanie rozličných  
spôsobov dopravy 
Ako prídavok k multimodalite môžu niektorí ľudia chcieť kombinovať niekoľko spôsobov dopravy a pritom 
spájať pozitívne aspekty aktívnej mobility a verejnej dopravy. Ďalej nájdete príklady osvedčených postu-
pov z miest, ktoré umožňujú kombináciu viacerých spôsobov dopravy.

Aktívna mobilita a verejná doprava: Aktívnu mobilitu (chôdzu a cyklistiku) a verejnú dopravu možno ľah-
kom kombinovať. Táto kombinácia je pri dlhých cestách riešením, ktoré je najpriateľskejšie k životnému 
prostrediu. Vo viacerých európskych mestách, ako je napríklad Budapešť [17], Berlín [18] a Rím [19], je povolené 
prevážať bicykel v autobusoch, električkách, metre alebo miestnych vlakoch, aby sa tak uľahčilo spájanie 
cyklistiky a verejnej dopravy. Alternatívnym riešením je poskytnutie širokých možností na parkovanie bicyk-
lov alebo poskytnutie verejných bicyklov na prestupných miestach verejnej dopravy. Napríklad v Holandsku 
je väčšina železničných staníc vybavená verejnými bicyklami „OV Fiets“ [20], ktoré si cestujúci z vlaku môžu 
prenajať počas svojho pobytu v meste. Navyše parkovisko bicyklov na železničnej stanici v Amsterdame [21] 
patrí medzi najvyťaženejšie v Európe (26 000 parkovacích miest!).

Chôdza je „prirodzený spojenec“ verejnej dopravy. Všetci cestujúci vo verejnej doprave musia prejsť peši 
minimálne na zastávku autobusu alebo metra. Tieto cesty možno zmeniť na príjemnú prechádzku. Ideálne 
je povzbudzovať ľudí, aby peši prešli dlhšiu časť z cesty. Výstavba bezpečnej a atraktívnej infraštruktúry 
pre chodcov na prestupné miesta verejnej dopravy a z nich znamená veľkú zmenu. Namiesto nebezpeč-
ného, znečisteného a nepríjemného (kruhového) cestného priechodu je teraz napríklad železničná stanica 
v Štrasburgu [22] pre chodcov jednoducho prístupná vďaka rozľahlej a pohodlnej pešej zóne pred modernou 
budovou. Výsledkom je to, že približne 40 % cestujúcich sa do cieľa svojej cesty rozhodne zo stanice ísť 
peši. Mesto plánuje v najbližších rokoch vytvoriť „majstrovskú“ pešiu sieť, pre ktorú bude železničná sta-
nica východiskovým bodom.

Autá a verejná doprava: Mestá môžu vytiahnuť ľudí z áut aspoň na kúsok cesty tým, že vytvoria parko-
vacie miesta v strategických oblastiach. Oblasti P+R (park-and-ride – zaparkuj a použi verejnú dopravu) 
umožňujú ľuďom zaparkovať v blízkosti zastávok verejnej dopravy a pokračovať v ceste smerom do cen-
tra mesta rozličnými spôsobmi dopravy. V Amsterdame [23] je parkovanie P+R lacnejšie ako iné parkoviská, 
zvlášť v kombinácii s verejnou dopravou, a v Talline [24] je parkovanie P+R bezplatné pre ľudí, ktorí využí-
vajú verejnú dopravu.

 [17] www.bkk.hu/en/transporting-bicycles-on-bkk-lines/

 [18] www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html

 [19] www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/mobilita-sostenibile/bici-in-bus-metro-e-treno.html 

 [20] www.ov-fiets.nl/

 [21] www.iamsterdam.com/fr/media-centre/city-hall/dossier-cycling/cycling-faq

 [22] www.en.strasbourg.eu/en/transport-and-environment/transport-and-infrastructures/getting-around-in-strasbourg/
strasbourg-a-city-in-motion-2/

 [23] www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/getting-around/parking/park-and-ride

 [24] http://m.tallinn.ee/eng/Park-and-ride?mobiilivaade=1
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Nástroje na podporu nových možností

Niektoré nástroje môžu aktívne dvíhať úroveň multimodality v európskych mestách tým, že poskytnú infor-
mácie a zdôraznia výhody dostupných spôsobov dopravy.

Multimodálne informácie v reálnom čase: Ak sú cez online nástroje verejne dostupné aktuálne infor-
mácie pre všetky spôsoby dopravy, ľudia si môžu porovnávať výhody jednotlivých spôsobov dopravy  
a meniť ich. Na železničnej stanici „Südkreuz“ [25] v Berlíne je nainštalovaný „monitor mobility“, ktorý posky-
tuje informácie v reálnom čase o všetkých dostupných spôsoboch dopravy. Tie zahŕňajú miestnu, regionálnu 
a diaľkovú železnicu, miestne a diaľkové autobusové spojenia, dostupnosť vozidiel piatich rozličných mož-
ností zdieľania áut a zdieľania bicyklov.

V Lyone [26] vyvinuli veľmi komplexný online nástroj, ktorý poskytuje informácie o dostupnosti parkovania 
pre autá a bicykle, o linkách miestneho metra a električiek, najlepších peších a cyklistických trasách a pre-
hľad systému zdieľania áut v reálnom čase.

Multimodálne plánovače ciest: Viaceré mestá vyvinuli multimodálne plánovače ciest pre verejnosť. Plá-
novače ciest navyše poradia cestujúcim najlepší plán cesty z bodu A do bodu B. Keďže už dokážu 
odporučiť najvhodnejšiu možnosť aj v rámci viacerých spôsobov dopravy, majú významnú úlohu pri pod-
pore multimodálneho životného štýlu. Mesto Skopje [27] spustilo nový plánovač ciest v roku 2014. Nástroj, 
ktorý možno používať v európskych mestách, navrhuje plán pre peších, cyklistov, cestujúcich vo verejnej 
doprave i autom. Okrem porovnania časov cestovania a vzdialeností si ľudia môžu skontrolovať aj emisie 
CO2 a náklady na cestu v závislosti od spôsobu dopravy. Pri cestách autom sú používatelia informovaní aj 
o tom, koľko stromov „musí veľmi tvrdo pracovať, aby absorbovalo vytvorené emisie CO2“.

Multimodálne integrované cestovné lístky: Keď mestá dali ľuďom možnosť vlastniť jedinú kartu, ktorá 
sa dá využívať pri rozličných spôsoboch dopravy, podporili ich, aby si osvojili multimodálny životný štýl.  
V meste Toulouse [28] napríklad používajú „pastelovú“ kartu. Okrem predplatného mestskej verejnej dopravy 
si cestujúci môžu na jedinú kartu preniesť (regionálne) lístky na vlak a predplatné programov verejných 
bicyklov a zdieľania áut. S „pastelovou“ kartou majú aj prístup na parkoviská bicyklov v rámci mesta a zís-
kajú zľavu z poplatkov za parkovanie.

AKO SPUSTIŤ KAMPAŇ?
Tento rok začnite analýzou témy, rozoberte, čo obsahuje, a vyhľadajte zameranie, ktoré bude vyhovovať 
kontextu vášho mesta a krajiny. Vyberte si environmentálne, emocionálne, hospodárske alebo iné lákadlo, 
ktoré možno použiť v rôznych oblastiach. Vytvorte empatickú hodnotu. Môžete sa pozrieť na najzraniteľ-
nejších členov spoločnosti a preskúmať, ako ich daný problém ovplyvňuje. Potom naplánujte zmeny  
k lepšiemu. Určite si plán a nastavte INTELIGENTNÉ ciele.

 [25] http://www.vmzberlin.com/en_GB/-/neuer-mobilitatsmonitor-am-bahnhof-berlin-sudkreuz

 [26] www.onlymoov.com/decouvrir/onlymoov-les-services/#.VTiu-SGqr58

 [27] http://skopjegreenroute.mk/Home/Routing

 [28] www.tisseo.fr/les-tarifs/obtenir-une-carte-pastel
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Zabezpečte si politickú podporu. Ak sa vaša správa obce len s ťažkosťami spája s témou multimodality, 
pretože ju nepovažuje za dôležitú pre vaše mesto, požiadajte vnútroštátnych koordinátorov o podporný list.

Nebuďte príliš útoční ani negatívni v rámci správ, ktoré chcete vysielať. Nemôžeme reálne očakávať, že 
odstránime autá, nákladné a iné vozidlá z ciest, aby sme zmiernili negatívny vplyv dopravy na kvalitu ovzdu-
šia, ale môžeme ukázať, že verejnosť a podniky majú rôzne možnosti dopravy a prepravy tovaru. Vychádzajte 
z materiálov, ktoré sú dostupné na webovej stránke iniciatívy DO THE RIGHT MIX www.dotherightmix.eu

Zozbierajte dôkazy. Aké sú fakty a čísla v rámci multimodality a rozličných spôsobov dopravy vo vašom 
meste alebo krajine? Použite ich ako dôkaz na zdôraznenie svojho odkazu pre rôzne cieľové skupiny.

Budujte efektívne partnerstvá. Pozrite sa na svoju kampaň a jej ciele. Ktoré skupiny najlepšie zabezpe-
čia, aby bola kampaň príťažlivá a dôležitá pre najvyššiu zacielenú skupinu? Zapojte ich! Má vaše mesto 
silnú komunitu Agendy 21? Pracujte s nimi. Potrebujete nejakú odbornú podporu? Znova sa pozrite na svoju 
kampaň. Zameriava sa na zdravie? Zapojte lekárov. Všíma si podrobne klímu? Zapojte meteorológov, kli-
matológov a miestne environmentálne skupiny.

Stavajte na existujúcich iniciatívach. Existujú prepojenia, či už miestne, regionálne alebo vnútroštátne, 
s mnohými existujúcimi iniciatívami, ktoré nejakým spôsobom súvisia so zameraním vašej kampane. 
Môžete sa s nimi zosúladiť a posilniť tak svoj zámer, zdôrazniť svoj odkaz a ušetriť si námahu.

AKÉ ČINNOSTI MÔŽEME ZORGANIZOVAŤ?
Keď už máte stratégiu kampane, budete potrebovať istú taktiku alebo činnosti, ktoré pritiahnu pozornosť 
na to, čo sa snažíte dosiahnuť. Tu sú nejaké nápady.

• Deň bez áut 22. septembra je zvlášť dobrou príležitosťou na experimentovanie s novými modelmi 
prepravy a udržateľnou dopravou. Mnohé mestá využívajú túto možnosť na vytvorenie peších zóna 
a zón životného prostredia počas tohto dňa a na uvoľnených verejných priestranstvách organizujú 
veľké verejné podujatia. Keďže tento rok Deň bez áut pripadá na utorok, môžete navrhnúť a propa-
govať alternatívne ponuky pre ľudí, ktorí dochádzajú za prácou, a vyzvať ich na experimentovanie  
s multimodálnymi dopravnými riešeniami napríklad tak, že verejná doprava a verejné bicykle budú  
k dispozícii bezplatne.

• Ukážte ľuďom, ako vyzerá centrum mesta bez áut. Snažte sa, aby si ľudia zvykli nechať auto doma 
viac ako len jeden deň v roku. Zaveďte nedele bez áut!

• Využite tento týždeň na prieskum medzi obyvateľmi o tom, aký majú pocit z využívania rozličných spô-
sobov dopravy v meste, aké zmeny by radi videli a čo by ich mohlo presvedčiť, aby auto nechali doma.

• Rozširujte povedomie o tom, že krátke trasy možno prejsť aj peši, bicyklom alebo verejnou dopravou 
a že to má mnoho výhod pre zdravie a životné prostredie. Spustite plagátovú kampaň a presvedčte 
ľudí, aby pri krátkych trasách nechali auto doma.
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• Použite materiál na webovej stránke iniciatívy DO THE RIGHT MIX a ukážte, ako možno využívať čas strá-
vený rozličnými spôsobmi dopravy. Môžete zorganizovať rôzne činnosti, napr. „gitarový vagón“, „klubový 
autobus“, „diskusné bicykle pre viacerých ľudí“, „hracie zóny“ vo verejnej doprave, miesta na diskusie  
o „téme dňa“, obchodné zasadacie miestnosti vo verejnej doprave (pripojenie Wi-Fi!) atď.

• Propagujte výhody alternatívnych druhov dopravy – napríklad povzbudením zamestnancov miestnej samo-
správy alebo verejného sektora, aby používali bicykel, verejnú dopravu alebo išli peši.

• Zorganizujte súťaže medzi pracoviskami, susedskými komunitami a školami, ktoré povzbudia ľudí, aby 
kombinovali rozličné spôsoby dopravy a častejšie využívali chôdzu alebo bicykel.

• Ponúknite individualizované plánovanie mobility. Zabezpečte cielený prístup, ktorý bude šitý na mieru jed-
notlivcom alebo špecifickým skupinám, ako sú napríklad ľudia dochádzajúci za prácou. Zoberte do úvahy 
všetky spôsoby dopravy.

• Vytvorte informačné stredisko mobility, ktoré bude ponúkať bezplatné rady miestnym obyvateľom o mož-
nostiach mobility. Použite ho ako základňu podujatí. Prestupné stanice sú ideálnymi miestami.

• Propagujte svoje multimodálne nástroje (integrovaný systém predaja cestovných lístkov, multimodálne 
plánovače cesty atď.) a ponúkajte školenia.

• Zrealizujte dočasný systém tabúľ spoluúčasti. Na ne môžu cestujúci dopísať vzdialenosť a čas potrebný 
na cestu do daného cieľa pomocou konkrétneho spôsobu dopravy.

• Zorganizujte súťaž medzi jednotlivými spôsobmi dopravy. Umožnite ľuďom, aby si sami vyskúšali, ktorá 
cesta z bodu A do bodu B je najrýchlejšia.

• Počas Európskeho týždňa mobility odmeňte používateľov udržateľnej dopravy (v spolupráci s majiteľmi 
miestnych obchodov).

• Zorganizujte súťaž videí, fotografií alebo kresieb na tému vízie mobility vo vašom meste o dvadsať rokov.

• Ponúkajte špeciálne zľavy mesačného cestovného na september (v rámci verejnej dopravy, verejných 
bicyklov, systému zdieľania áut atď.) alebo aspoň počas Európskeho týždňa mobility.

• Cez sociálne médiá informujte ľudí o tom, aké politiky, opatrenia a činnosti vaše mesto zavádza na pod-
poru multimodálnej dopravy.

• Spolupracujte s médiami, aby o vás bolo pravidelne počuť v miestnom rádiu. Niektoré rádiostanice ponú-
kajú znížené poplatky pre miestne iniciatívy, alebo sa môžete dokonca dohodnúť na bezplatnom vysielaní 
či sponzorstve.
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NECH ROBÍ VAŠE MESTO TENTO ROK 
ČOKOĽVEK, ZABEZPEČTE, ABY STE...
• zaregistrovali svoj program a činnosti na stránke www.dotherightmix.eu

• sa pripojili k mestám v celej Európe pri organizovaní Dňa bez áut s veľkými verejnými podujatiami 
22. septembra. Plánujte však s dostatočným predstihom – uzavretie ulíc pre dopravu môže byť byro-
kratickou výzvou!

• označili, že sa vám páči facebooková stránka DO THE RIGHT MIX, a sledovali stránku @RightMixEU/ 
@MobilityWeek v službe Twitter. Svoje fotografie s nami zdieľajte cez službu Flickr.

• dôsledne uplatňovali usmernenia vizualizácie Európskeho týždňa mobility a všetko kombinovali  
s logom Európskej komisie.

• propagovali značku hashtag #EU4LifeQuality cez sociálne médiá a komunikačné materiály.

Toto je len niekoľko nápadov na vaše podujatia. Príručka Európskeho týždňa mobility, ktorú si môžete pre-
vziať na stránke www.dotherightmix.eu v časti „Zdroje“, poskytuje kritériá účasti a všeobecné nápady na 
opatrenia a činnosti, ktoré s tohtoročnou témou konkrétne nesúvisia.

Buďte kreatívni a vymyslite ďalšie opatrenia a činnosti v rámci Európskeho týždňa mobility 2015 vo svo-
jom meste.
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ZDROJE 

Attitudes of Europeans towards urban transport: 
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf 

CIVITAS Intitiative for Cleaner and Better Transport in Cities: 
www.civitas.eu 

ELTIS – The urban mobility observatory: 
www.eltis.org 

Transport White Paper „Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive  
and resource efficient transport system“:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN

Projekty v rámci multimodality

NODES project – New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges:
www.nodes-interchanges.eu 

BiTiBi project – Bike Train Bike:
www.bitibi.eu 

OPTICITIES – ITS multimodal solutions:
www.opticities.com 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf
http://www.civitas.eu
http://www.eltis.org
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
http://www.nodes-interchanges.eu
http://www.bitibi.eu
http://www.opticities.com
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