
TEMATICKÉ 
POKYNY  
2016

www.mobilityweek.eu
Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika.

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY
16.–22. ZÁŘÍ 2016

http://www.mobilityweek.eu


1

Evropský sekretariát: 
EUROCITIES
1 Square de Meeûs – 1000 Brussels – BELGIUM
Juan Caballero
Telefon: +32 2 552 08 75 – juan.caballero@eurocities.eu 

Autoři: 
Thomas Mourey – tmourey@polisnetwork.eu 
Dagmar Köhler – dkoehler@polisnetwork.eu 
POLIS – European Cities and Regions networking  
for innovative transport solutions 

03/2016

OBSAH
JAKÉ JSOU PŘÍNOSY? 3
Přínosy čisté a udržitelné mobility pro jednotlivce 3
Co získají zúčastněné soukromé subjekty? 4
Hlavní přínosy pro společnost 8

RESOURCES 10
European Union documentation 10
EU projects and initiatives 10
References  11
Other studies and sources 12

mailto:juan.caballero@eurocities.eu
mailto:tmourey@polisnetwork.eu
mailto:dkoehler@polisnetwork.eu


3

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY?
Přínosy čisté a udržitelné mobility pro ekonomiku jsou značné. Některé mají peněžní charakter, 
jiné prospívají společnosti a penězi lze vyčíslit hodnoty s nimi spojené. Následující část uvádí 
přehled hlavních ekonomických přínosů inteligentní a udržitelné mobility pro (1) jednotlivce, 
(2) firmy a (3) společnost.

Přínosy čisté a udržitelné mobility pro jednotlivce

Finanční zisky

Jednotlivci mohou svým chováním v oblasti čisté a udržitelné mobility dosáhnout významných 
finančních zisků. Vlastnictví osobního vozu s sebou v každé domácnosti nese značné výdaje. 
Náklady na vlastnictví vozu začínají u pořizovací ceny, načež následují výdaje na pojištění a pro-
nájem parkovacího místa či garáže. Další náklady si vyžádá samotná jízda. Patří mezi ně výdaje 
za pohonné hmoty a údržbu a také náklady na parkování, když je vozidlo mimo domov. V oblas-
tech s velkou tvorbou dopravních kolon se jízdní náklady mohou zvýšit v průměru až o 50 % [1]. 
V účtech řidičů se navíc nepřímo projevují vnější náklady vznikající v důsledku znečištění 
a hluku, užívání veřejného prostoru nebo případných nehod. 

Na internetu jsou k dispozici jednoduché kalkulačky [2], které uživatelům umožňují posoudit 
náklady spojené s vozidlem na základě různých parametrů. 

Belgická studie zadaná bruselskou regionální vládou v roce 2012 [3] dospěla k závěru, že prů-
měrný obyvatel Bruselu by výměnou auta za jízdní kolo ročně ušetřil 2 853 EUR! Tento výpočet 
zahrnuje mimo jiné náklady spojené s údržbou, daněmi a pohonnými hmotami. Navíc do něj 
nebyly započítány pořizovací náklady. 

Další ekonomické přínosy

Každá cesta, která sestává z chůze a dalších aktivních druhů přepravy (třeba i pouhá cesta 
pěšky na zastávku autobusu), zvyšuje denní míru naší fyzické aktivity. Fyzické cvičení má na 
zdraví člověka zásadní vliv a chůze či jízda na kole představují snadnou a časově nenáročnou 
možnost, jak dodržovat doporučení Světové zdravotnické organizace. Ta doporučuje trávit 
fyzickou aktivitou minimálně 150 minut týdně [4]. Začleníme-li do každodenního dojíždění i chůzi 

[1] R Campbell, M Wittgens, BEST, 2014, The Business Case for Active Transportation, The Economic 
Benefits of Walking and Cycling, http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf 

[2]  British example: www.moneyadviceservice.org.uk and Belgian example: www.moniteurautomobile.be 
[3] Transport & Mobility Leuven, 2012, Impact et potentiel de l’usage du vélo sur l’économie 

et l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo 
en 2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

[4] World Health Organisation webpage dedicated to physical activity:  
www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 

http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf
http://www.moneyadviceservice.org.uk
http://www.moniteurautomobile.be
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/
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i jízdu na kole, může to prospět našemu zdraví [5]. Kromě toho představuje chůze (a do jisté 
míry i jízda na kole) velmi demokratický druh přepravy, který je bezplatný a dostupný všem 
sociálním skupinám. Projekt SWITCH, který je spolufinancován z EU a zabývá se myšlenkou 
nahrazení krátkých cest autem aktivními druhy přepravy, dospěl ke zjištění, že pravidelná 
fyzická aktivita zvyšuje průměrnou délku života o 1,5 roku u žen a 1,4 roku u mužů [6]. Projekt 
SWITCH také na svém webu uvádí obsáhlý seznam zdravotních přínosů chůze a jízdy na kole. 

Především ve městech se doba cesty autem často prodlužuje kvůli kolonám. Někdy se stává, 
že cíle dosáhnou dříve cestující využívající veřejnou dopravu, cyklisté nebo dokonce chodci. 
Kolony nás připravují o cenný čas a způsobují nám ekonomické ztráty. Podle výroční zprávy 
společnosti INRIX vzešlé z průzkumu National Traffic Scorecard [7] strávil v roce 2014 průměrný 
řidič automobilu v Belgii 51 hodin v dopravních kolonách. V Londýně to bylo dokonce 96 hodin, 
což z Londýna dělá vůbec nejucpanější město Evropy. Chytřejší způsoby přepravy mohou 
ušetřit čas, který pak můžeme strávit příjemněji a smysluplněji, třeba fyzickou aktivitou, čtením 
nebo společenským životem. Kolony mají na svědomí i finanční náklady spojené s vyšší spo-
třebou paliva. Institut pro přepravu a ekonomiku na Technické univerzitě v Drážďanech [8] zjistil, 
že během doby strávené v kolonách ve městech vzrůstá spotřeba paliva průměrně o 80 %. 

Co získají zúčastněné soukromé subjekty?

Místní firmy potřebují chodce

Studie provedená Francouzskou cyklistickou federací (FUBicy) a střediskem CNRS za podpory 
francouzské vlády dospěla k závěru, že řidiči aut a jejich spolucestující utratí méně než lidé 
využívající jiné druhy přepravy [9]. Toto zjištění vyvrací častou obavu majitelů firem, že jim kvůli 
upřednostňování chůze a jízdy na kole na úkor jízdy autem klesnou tržby. Studie zjistila, že 
řidiči automobilů utratí nejméně ze všech skupin – 53,7 % částky utracené chodci. Cyklisté 
a cestující využívající veřejnou dopravu pak utratí oproti chodcům 60,4 % resp. 55,5 %. Evrop-
ská cyklistická federace (ECF) odhaduje, že cyklisté každoročně posílí ekonomiku v centrech 
měst a místních obchodech v EU částkou 111 miliard EUR [10].

Ačkoli chodci, cyklisté a cestující využívající veřejnou dopravu utratí během jedné návštěvy 
méně peněz než řidiči automobilů, bývají tyto skupiny místním obchodům věrnější a navštěvují 
je v průměru dvakrát, resp. 1,3× a 1,2× týdně. Naproti tomu průměrný řidič navštíví místní 
obchody v průměru jen 0,7× týdně [11]. 

Místní firmy mají dobré důvody, proč upřednostňovat chodce. Úpravy veřejných prostor umož-
ňující snazší využití aktivních druhů přepravy a veřejné dopravy přinášejí ekonomický užitek 
městům po celém světě. Například odbor dopravy města New York zjistil, že objem prodeje 
vzrostl daleko více místním firmám sídlících v ulicích, kudy vedou vyhrazené cyklostezky 
(o 49 %), než firmám v jiných ulicích dané oblasti (jen o 3 %) [12]. V Kodani dospěla městská 
rada k závěru, že se vyplatí investovat spíše do parkovacích míst pro jízdní kola než pro auto-
mobily. Podle jejího tvrzení „parkovací místa pro jízdní kola generují 4,5× více tržeb než 
parkovací místa pro automobily“. Důvodem je fakt, že osm cyklistů utratí daleko více peněz 
než jediný řidič automobilu, který zabere srovnatelný parkovací prostor [13]. 

[11] Fubicy and ADEME, 2003, „Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et 
de proximité“, study led by Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain n°6, 
August 2003 – publication Ademe n°4841

[12] New York City Department of Transportation, 2012, Measuring the Street: New Metrics for 
21st Century Streets 

[13]  City of Copenhagen, Technical and Environmental Administration,  
Traffic Department, 2013, Copenhagen City of Cyclists. Bicycle Account 2012,  
http://copenhagenize.eu/dox/Copenhagen_Bicycle_Account_2012.pdf 

[5] European Commission webpage dedicated to cycling and walking:  
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/
cycling-walking_en.htm

[6] SWITCH website: www.switchtravel.eu/#!why-switch/c17lc
[7] INRIX website. Key findings: http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/
[8] M. Treiber, A. Kesting and C. Thiemann, 2007, How Much does Traffic Congestion Increase Fuel 

Consumption and Emissions? Applying a Fuel Consumption Model to the NGSIM Trajectory Data, 
 www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_ 

Congestion_Increase_ Fuel_Consumption_and_Emissions_Applying_a_Fuel_ 
Consumption_Model_to_the_NGSIM_Trajectory_Data 

[9] Fubicy and ADEME, 2003, „Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et 
de proximité“, study led by Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain n°6, 
August 2003 – publication Ademe n°4841

[10] ECF, 2016, Shopping by bike: Best friend of your city centre. Cycling and Local Economies, 
 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Cycling%20and%20Local%20Economies.pdf 

http://copenhagenize.eu/dox/Copenhagen_Bicycle_Account_2012.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/cycling-walking_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/cycling-walking_en.htm
http://www.switchtravel.eu/#!why-switch/c17lc
http://www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_Increase
http://www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_Increase
http://https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Cycling%20and%20Local%20Economies.pdf
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Rozvoj nových trhů

Postupné upevňování pozice alternativních druhů přepravy vede k rozvoji nových dynamických 
trhů. Federace ECF vypočítala, že ekonomika napojená na cyklistiku zaměstnává v EU již přes 
650 000 lidí (2014). Toto číslo může narůst na celý milion, pokud se podíl cyklistů v EU zdvoj-
násobí [14]. 

Výrazný růst zaznamenal v uplynulých letech také sektor služeb související se sdílenou mobi-
litou. Očekává se, že globální trhy v oblasti sdílení jízdních kol, sdílení parkovacích míst 
(pronájem parkovacích míst v době, kdy je majitelé nepoužívají), sdílení automobilů a posky-
tování spolujízdy porostou v letech 2013 až 2020 o 20 až 35 % ročně. Prognózy odhadují, že 
v roce 2020 utrží služby zaměřené na sdílení automobilů, poskytování spolujízdy a sdílení 
jízdních kol v globálním měřítku úctyhodných 3,5 až 5,6 miliardy EUR [15]. V oblasti sdílení 
parkovacích míst se pak očekávají globální tržby ve výši 1,3 až 1,9 miliardy EUR. Tato čísla 
jsou odhady tržeb z prodeje a služeb, které v daném sektoru poskytují například automobilky, 
autopůjčovny, internetové společnosti, provozovatelé parkovišť či obce. Švýcarská akademie 
mobility registruje řadu společností, které v tomto dynamickém sektoru podnikají prostřednic-
tvím její platformy WOCOMOCO [16]. 

Roste také evropský trh s inteligentními dopravními systémy (ITS). Podle švédské studie by 
tržní hodnota ITS v oblasti veřejné dopravy (například autobusové či tramvajové) měla vzrůst 
z 1,03 miliardy EUR v roce 2014 na 1,46 miliardy EUR v roce 2019 [17]. 

Nově vznikajícím ekonomických odvětvím je vývoj aplikací pro chytré telefony a jiná digitální 
zařízení. Největší poskytovatelé aplikací, platformy iTunes a Google Play, nabízejí v kategorii 
zdraví a fitness více než 23 450 resp. 17 750 aplikací. Patří k nim mimo jiné nástroje v podobě 
krokoměrů, které podněcují k častější chůzi [18].

Na místní úrovni si mohou provozovatelé soukromých i veřejných vozových parků snížit 
náklady obnovou svých vozových parků a pořízením ekologických vozidel. Opatření netech-
nického charakteru vyžadují nižší míru investic, mohou však provozovatelům vozových parků 
pomoci značně snížit rozpočty prostřednictvím chytrých iniciativ. Iniciativa CIVITAS [19] již shro-
máždila řadu příkladů. Jedním z nich je analýza nákladů a přínosů spojených se školeními na 
téma ekologické jízdy pro řidiče autobusů, která probíhají v estonském Tallinnu. Za dobu tří let 
byl vykázán přebytek ve výši 67 657 EUR.

Velký potenciál z hlediska užitku pro společnost mají udržitelnější řešení v oblasti městské 
nákladní dopravy, která mohou přispět k omezení dopravních kolon, snížení spotřeby energie, 
zkvalitnění ovzduší, snížení hlučnosti, zvýšení kvality života a udržitelnosti. Přeprava zboží 
totiž v rámci celkového znečištění způsobeného městskou dopravou zodpovídá za cca 25 % 
emisí CO2 a 30 až 50 % emisí jiných znečišťujících látek, například pevných části (PM) a oxidů 
dusíku (NOx) [20]. Nizozemská společnost Aad de Wit, která podniká v oblasti svozu odpadů, 
prokázala, že zavedení vozového parku tvořeného elektromobily je u firmy tohoto druhu eko-
nomicky životaschopné [21]. Výzkum Svobodné univerzity v Bruselu [22] spolu s poznatky 
z projektu Cyclelogistics [23] naznačuje, že 50 až 70 % přepravy zboží v evropských městech 
by mohlo být převedeno na (nákladní) jízdní kola. 

[17] Berg Insight, 2015, ITS in Public Transport,  
www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-its4-ps.pdf 

[18] Middelweerd A. et al., 2014, Apps to promote physical activity among adults: a review and content 
analysis, in International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 

 http://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0097-9
[19] CIVITAS Website, 2015, CIVITAS Quote:  

www.civitas.eu/sites/default/files/interactions/wiki_qu_2015-12_3.pdf 
[20] ERTRAC roadmap on urban freight, 2015:  

www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id36/ERTRAC_Alice_Urban_Freight.pdf 
[21] BESTFACT, 2015, Factsheet on Aad de Wit: www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/

CL1_140_QuickInfo_AaddeWit-16Dec2015.pdf 
[22]  Macharis C., 2015, Presentation: Decarbonisation and city logistics: an overview of innovative 

concepts, http://eclfconference2015.bike/presentations/1.ECLF2015Day1 %20Cathy%20Macharis.pdf 
[23]   Cyclelogistics, 2014, Final Public Report, www.cyclelogistics.eu/docs/ 

111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf 

[14] ECF, 2014, Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy, https://ecf.com/sites/
ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf 

[15] Roland Berger Strategy Consultants Gmbh, 2014, Shared Mobility. How new businesses are 
rewriting the rules of the private transportation game, www.rolandberger.com/media/ 
pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf 

[16] WOCOMOCO platform: www.wocomoco.ch/en/infothek/Branchenverzeichnis/index.php 

http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-its4-ps.pdf
http://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0097-9
http://www.civitas.eu/sites/default/files/interactions/wiki_qu_2015-12_3.pdf
http://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id36/ERTRAC_Alice_Urban_Freight.pdf
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_140_QuickInfo_AaddeWit-16Dec2015.pdf
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_140_QuickInfo_AaddeWit-16Dec2015.pdf
http://eclfconference2015.bike/presentations/1.ECLF2015Day1
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf
http://https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf
http://https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf
http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf
http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf
http://www.wocomoco.ch/en/infothek/Branchenverzeichnis/index.php
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Hlavní přínosy pro společnost

Celkový přínos čisté a udržitelné mobility pro širší společnost je zřejmý. Intenzivnějším využi-
tím udržitelných druhů přepravy lze dosáhnout zásadních úspor ve veřejných rozpočtech, 
například v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí a energetiky.

Zdraví, ochrana životní prostředí, bezpečnost  
a omezování dopravních kolon

Podle odhadů města Kodaně se díky využití jízdních kol v místní dopravě snížily roční výdaje 
na zdravotní péči o 230 milionů EUR [24]. V jiném kontextu zjistila studie zadaná bruselským 
regionem [25], že celkové ekonomické přínosy jízdy na kole se v Bruselu za rok 2012 odhadují 
na devíti- až desetinásobek (100 až 200 milionů EUR) nákladů na cyklistickou infrastrukturu 
a související kampaně. V závislosti na konkrétním scénáři by pak do roku 2020 mohly přínosy 
převýšit objem investic až dvacetinásobně. 

Studie provedená federací ECF [26] v roce 2013 zjistila, že celkový pozitivní ekonomický dopad 
cyklistiky představuje v rámci EU cca 150 miliard EUR ročně. Hlavními faktory, které k němu 
přispívají, jsou mimo jiné nižší výdaje na zdravotní péči v důsledku lepšího tělesného zdraví lidí 
(114 oproti 121 miliardám EUR ročně) a omezení dopravních kolon (snížení ztrát o 24,2 EUR 
miliardy ročně). 

Německá spolková agentura pro životní prostředí zadala v roce 2013 studii vyhodnocující 
ekonomické aspekty netechnických opatření zaměřených na snížení emisí způsobených 
dopravou [27]. Studie zjistila, že 10 % navýšení zastoupení veřejné dopravy v dělbě přepravní 
práce by pro německý sektor zdravotnictví znamenal přínos ve výši 18,67 miliardy EUR. Pokud 
by se zkrátily vzdálenosti ujeté automobily, získalo by Německo 6,93 miliardy EUR v oblasti 
bezpečnosti a 9,1 miliardy EUR v oblasti ochrany životního prostředí a prevence hluku. Inves-
tiční náklady na zkrácení cest ujetých automobily (plánovací a konstrukční činnosti) jsou však 
mnohem vyšší než náklady potřebné k výraznému zvýšení podílu aktivních druhů přepravy 
nebo veřejné dopravy.  

O přínosu přechodu k udržitelnějším druhům mobility vypovídají některá impozantní čísla. 
Evropská komise [28] odhaduje, že ztráty způsobené dopravními kolonami činí cca 1 % HDP EU 
ročně. Využívání udržitelnějších druhů přepravy má potenciál omezit dopravní kolony v evrop-
ských městech a přispět k ročním úsporám v rámci společnosti částkou až 100 miliard EUR. 
Tato částka zahrnuje hodnotu ztraceného času a paliva spotřebovaného v kolonách.

Ekonomický růst a zaměstnanost

Udržitelná mobilita zásadně přispívá k hospodářskému růstu Evropy. Mezi 10 miliony pracov-
níků v dopravním sektoru [29] v rámci EU napočítalo Mezinárodní sdružení veřejné dopravy 
(UITP) [30] 1,2 milionu osob zaměstnaných u provozovatelů veřejné dopravy (v celém dodava-
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