Aby boli mestá lepším miestom poďme zmeniť, ako sa ľudia pohybujú
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Vážené dámy, vážení páni,
doprava je jedným z najväčších priemyselných odvetví
na svete a sprevádzajú ju niektoré veľké výzvy, ktoré je
potrebné vyriešiť. Cestná doprava vytvára viac ako
20% svetových emisií oxidu uhličitého. V niektorých
častiach sveta mestá disponujú až 8 parkovacími
miestami, pretože ľudia chcú parkovať na rôznych
miestach a vozidlá stoja nevyužité 95% času na ulici,
pričom v zápchach spôsobených presunmi inak
nevyužívaných vozidiel trávia ľudia obrovské množstvo
času.
V súčasnosti existujú štyri najvýznamnejšie trendy v
doprave – elektromobily, ľahké vozidlá (ako sú
elektrické kolobežky a elektrobicykle), zdieľaná doprava
a autonómne autá.
Autonómne autá nenahradia v nasledujúcej dekáde
tradičné autá riadené človekom a náklady na ich
prevádzkovanie budú ešte v nasledujúcich 3 až 5
rokoch príliš vysoké v porovnaní s autami s ľudským
vodičom. Aj keď sú elektromobily využívané pre
osobné potreby skvelé pre znižovanie emisií, neriešia
mnoho ďalších problémov – stále zaberajú mestský
priestor a vytvárajú dopravné zápchy. Menšie elektrické
vozidlá, akými sú elektrické kolobežky, elektrobicykle a
skútre, môžu vyriešiť väčšinu týchto problémov.
Mikromobilita je obzvlášť účinná v kombinácii s inými
druhmi dopravy a dáva ľuďom slobodu vybrať si
najvhodnejšie vozidlo pre každú cestu. Zdieľané
automobily, najmä ľahké elektrické autá, sú skvelým
riešením pre mestá. Zákazník má kompletnú slobodu
vybrať si auto, ktoré mu vyhovuje a nestarať sa o
servisovanie ani palivo. Takéto vozidlá majú navyše
omnoho vyššie využitie v prevádzke a desiatky ľudí tak
môžu využívať iba 1 auto, nie každý svoje.

Eduard Suchánek

Prezident, Mobilné Slovensko

Veríme, že vlastníctvo osobných automobilov bude
klesať ešte vyšším tempom. Ľudia budú používať jednu
aplikáciu, ktorá bude kombinovať odvoz taxíkom,
mikromobilitu, zdieľané dopravné prostriedky a
informácie o trasách verejnej dopravy a odporučí
najlepšie spôsoby, ako sa dostať do cieľa.

Chceme, aby Slovensko išlo príkladom ostatným
štátom, že mestá môžu byť budované najmä pre ľudí a
nie pre autá. Zo strany miest pozorujeme záujem o
nové trendy v doprave a chceme viesť dialóg so
štátom aj mestami, aby sa práve nové trendy na
Slovensku ujali čo najskôr. Máme pre to najlepší
predpoklad, naša skupina ﬁriem poskytuje dohromady
mnoho moderných prostriedkov dopravy – taxi cez
aplikáciu, elektrické kolobežky, zdieľané skútre, zdieľané
elektromobily i zdieľané bicykle a dúfame, že pribudnú
aj ďalšie. Všetko navyše zakladáme na najmodernejších
technologických riešeniach a práci s dátami. Práve
dáta z prevádzky platforiem môžu byť využité na
zlepšovanie a zefektívňovanie dopravnej situácie na
Slovensku. Niektorým mestám už dáta poskytujeme a
sme pripravení ich zdieľať aj s ďalšími, ktoré prejavia
záujem.
Sme pripravení zdieľať naše lokálne aj svetové
skúsenosti a pomôcť na Slovensku vybudovať
efektívny, udržateľný a dostupný model dopravy pre
všetkých obyvateľov.
Cieľom tohto dokumentu je oboznámiť čitateľa s misiou
nášho združenia a s pohľadmi našich členov na
dopravu na Slovensku. Hovoríme o tom, ako vidíme
dopravu v mestách a ako dokážu naše spoločnosti
slovenskému dopravnému ekosystému pomôcť. Práve
tento dokument je začiatkom nášho snaženia o
spoločnú zmenu slovenskej dopravy k lepšiemu.

NAŠA MISIA
Našou misiou je tvorba udržateľného multimodálneho systému mobility na Slovensku ako alternatívy
k využívaniu vlastných vozidiel v situáciách, kedy existuje efektívnejší variant.
Chceme sa stať myšlienkovým lídrom v sektore mobility a poskytovať poradenstvo a skúsenosti
ohľadom budúcnosti mestskej dopravy zainteresovaným stranám ako z celoštátnej, regionálnej a
miestnej správy, tak podnikateľskej a odbornej sfére, verejnosti a neštátnym neziskovým
organizáciám. Našou misiou je, aby Slovensko bolo najlepším príkladom krajiny, v ktorej mobilita
funguje efektívne. Chceme, aby sa mestá budovali pre ľudí, nie pre automobily, a znižovať potrebu
vlastniť v rodine niekoľko osobných automobilov vďaka efektívnemu využívaniu on-demand služieb
a mestskej hromadnej dopravy.

NAŠA VÍZIA
Dvojtonové vozidlo slúžiace len na cestu z práce a do práce je ťažko tým najlepším spôsobom, akým
by sa mala jedna osoba presúvať po meste - našťastie však vznikajú nové príležitosti ako cestovať
efektívnejšie, akými sú zdieľané elektrické kolobežky, bicykle, motorky či malé elektrické autá.
Našou víziou je, že v nasledujúcich 5-10 rokoch sa bude vďaka platformám potreba vlastniť a
pohybovať sa osobným automobilom minimalizovať. Nebude tak už potrebné, aby v každej rodine
nutne museli byť dve vlastné autá. Veríme, že práve integrácia rôznych druhov služieb akými sú taxi,
zdieľané autá, elektrické kolobežky, motorky, bicykle a mestské hromadné dopravy môže v
budúcnosti výrazne uľaviť doprave v mestách. Bude stačiť mať jednu aplikáciu, ktorá Vám naplánuje
tú najlepšiu a najpohodlnejšiu cestu kombinujúc rôzne druhy dopravy. Vlastné auto, v ktorom sedíte
sami, už tak nebude nevyhnutne potrebné. A čím menej áut na cestách bude, tým viac priestoru
vznikne pre obyvateľov miest. Parky, cyklotrasy, promenády, kaviarne či záhradky nám umožnia v
meste viac žiť, než sa presúvať.

“

Integrácia zaistí efektívne
využívanie a kombinovanie
rôznych dopravných
prostriedkov
Eduard Suchánek
Country Manager Bolt Slovakia

O spoločnosti Bolt

Budujeme budúcnosť mestskej dopravy
vďaka inovatívnym technológiám a
zároveň približujeme spoľahlivú dopravu
širokej verejnosti. Snažíme sa zlepšovať
život ľudí tým, že im šetríme čas a peniaze,
znižujeme stres na cestách a
obmedzujeme komplikácie spojené s
parkovaním. Zároveň sa tiež snažíme
prispievať k nižšiemu znečisteniu ovzdušia
v mestách.

Kombinujeme rôzne dopravné prostriedky
v jednej aplikácii, t.j. automobily, kolobežky
a bicykle, čo nám umožňuje unikátne
ovplyvňovať pohyb v meste. Vzhľadom k
tomu, že máme všetky tri služby dostupné
v jednej aplikácii, sme jediní, ktorí dokážu
uspokojiť žiadosti ako o odvoz autom, tak
o kratšie cesty pomocou rezervácie
elektrických kolobežiek či elektro bicyklov
(aktuálne testujeme v Brne).

Digitálne aplikácie dokázali zmeniť pohľad na taxi odvetvie a mikromobilitu a
presvedčiť obyvateľov miest, aby začali využívať taxi a prostriedky mikromobility
ako spôsob dopravy v mestách (najmä namiesto vlastného automobilu). Viac
než pol milióna používateľov na Slovensku je potvrdením toho, že ľudia o tieto
služby majú záujem. Regulácia v taxi odvetví by sa mala sústrediť radšej na
digitalizáciu, než na pridávanie viacerých reštrikcií. To vedie k samoregulácii a
platformy samotné majú záujem na tom, aby boli používatelia spokojní, a tak
nastavujú interné pravidlá, ktoré mnohokrát fungujú omnoho lepšie, než desiatky
rokov staré nariadenia nastavené štátom. Pravidlá v mestách by mali byť jasne
dané a rovnaké pre všetkých účastníkov, ktorí si na trhu konkurujú. Máme veľkú
radosť, že Slovensko je v tomto príkladom i ostatným členom Európskej únie.
Bolo jednou z prvých krajín, ktoré v legislatíve existenciu moderných technológií
zohľadnili.
Sledujeme posledné novinky týkajúce sa pripravovaného zákona o verejnej
osobnej doprave, ktorý by mal pomôcť integrovať jednotlivé spôsoby dopravy v
mestách. Našou víziou je, že v nasledujúcich 5-10 rokoch budú všetky typy
mestskej dopravy, ako mestská hromadná doprava, taxi ale i mikromobilita,
veľmi dobre integrované. Práve integrácia zaistí efektívne využívanie a
kombinovanie rôznych dopravných prostriedkov, čo povedie k udržateľnej
doprave v mestách a limitácii počtu osobných vozidiel na cestách. Ako
spoločnosť, ktorá biznisové rozhodnutia zakladá z najväčšej časti na dátach,
veríme, že to je najlepšia cesta, ako implementovať podobné integračné
projekty. Pravidelne preto zdieľame s mestami dáta z pohybu vozidiel a
elektrických kolobežiek.
Nastavenie vhodných pravidiel je nutné i pre bezproblémovú prevádzku
platforiem, ktoré prevádzkujú prostriedky mikromobility. Tento nový trend môže
do budúcna uľaviť upchatým cestám a najmä na krátke trasy poskytnúť
omnoho efektívnejší spôsob dopravy, než je využitie vlastného automobilu.

“

Aby sa doprava intenzívnejšie
rozvíjala na Slovensku, je
potrebná užšia spolupráca
firiem poskytujúcich
alternatívne spôsoby prepravy s
mestami

Stav dopravného systému krajiny odzrkadľuje stupeň zavádzania nových
technológií do ekonomiky, ale je aj predpokladom celkového rozvoja
hospodárstva. Slovensko v niektorých oblastiach dopravy ukázalo, že môže byť
príkladom modernej krajiny, ktorá využíva technológie a umožňuje existenciu
technologickým platformám, ale rovnako ako všade inde na svete, i tu existuje
priestor na zlepšenie. Slovenská spoločnosť je zatiaľ orientovaná na využívanie
automobilov a budovanie infraštruktúry automobilovej dopravy, na ﬁnancovanie
hromadnej dopravy a iných alternatívnych spôsobov sú vynakladané nižšie
čiastky. Na Slovensku je však v posledných rokoch vidieť rozvoj. Napríklad aj
verejnú dopravu v Bratislave posunuli o obrovský skok dopredu. Sú to nielen
nové vozidlá, ale aj smart riešenia, ktoré robia z Bratislavy modernú metropolu,
vo vozidlách sa cestujúci môžu pripojiť na wiﬁ sieť, na zastávkach sú informačné
elektronické tabule a informácie o prichádzajúcich spojoch si cestujúci môžu
vidieť aj v aplikáciách. Čo drží ľudí vo väčšine miest pred tým, aby využívali

Norbert Tóth,
CEO spoločnosti MINT

verejnú hromadnú dopravu namiesto vlastných automobilov? Aj keď má
množstvo výhod, niektoré mestá majú problém zabezpečiť, aby bola verejná
doprava dostatočne rýchla, bezpečná a praktická, pričom 80 % ciest je kratších
ako 10-15 km. Alternatívne spôsoby prepravy na kratšie vzdialenosti v mestách
už ukazujú vývoj, avšak chýbajú záchytné parkoviská, stav chodníkov a cyklotrás
je horší ako stav ciest, chodníky sú bežne využívané na parkovanie, veľké

O spoločnosti MINT

Naša spoločnosť je na trhu zaoberajúcou
sa s mikromobilitou na Slovensku od roku
2019. Naším cieľom je vytvoriť čistý a
ekologický spôsob prepravy v mestách,
ktorý by bol zároveň pohodlnejší ako MHD
alebo taxíky. Nikoho nebaví pomalá
premávka, dochádzanie a už vôbec nie
preplnená a meškajúca hromadná
doprava. Mint ponúka riešenie pre tieto
každodenné problémy. Pomáhame riešiť
kľúčové otázky v doprave ako znečistenie
ovzdušia, zápchy v mestách, komplikácie
s parkovaním, ako aj z pohľadu obyvateľov
nepohodlná, preplnená mestská
hromadná doprava.

Technologický vývoj v posledných rokoch
nám priniesli SMART riešenia, ktoré sú už
aj aktívnou súčasťou dopravy. Mint
používa tieto Smart technológie a
umožňuje požičať si elektrické kolobežky
pomocou aplikácie. Tak vedia obyvatelia a
návštevníci miest zdolať cestu do ich cieľa
pohodlnejšie a rýchlejšie.

sídliská v niektorých mestách vôbec nemajú vyriešený prístup pre peších a
cyklistov. Navyše, cyklistika je považovaná za voľnočasovú aktivitu a nie za
rovnocenný dopravný systém. Aby sa doprava intenzívnejšie rozvíjala na
Slovensku, je potrebná užšia spolupráca ﬁriem poskytujúcich alternatívne
spôsoby prepravy s mestami, vzájomná podpora mestskej hromadnej dopravy
a iných alternatívnych spôsobov prepravy a vybudovanie infraštruktúry pre túto
oblasť ako aj vybudovanie dostatočných a kvalitných cyklotrás v mestách.
Následne aj naučenie ľudí/užívateľov na zodpovedný prístup k alternatívnym
formám prepravy. To nás čaká ako krajinu v nasledujúcich pár rokoch.

“

Je potrebné budovať stratégiu
udržateľnej mobility, tak aby
neznevýhodňovala niektorú
skupinu obyvateľstva a
skutočne naplnila význam slova
udržateľná

V oblasti dopravy je i v rámci Slovenska priestor na zlepšenia. Výzvou v
nasledujúcich rokoch je aj samotný stav cestnej infraštruktúry a aj jej značné
poddimenzovanie v porovnaní s výstavbou, ktorá prebieha vo väčších mestách.
Ďalšou výzvou je koncepcia budovania udržateľnej mobility, ktorá by sa mala
ešte väčšmi zameriavať na priebežné posilňovanie všetkých jej prvkov. Preto
kvitujeme vznik Odboru stratégie dopravy. Pred nami stojí pomerne veľká výzva,

Ján Keder
Managing Director ED Assist, s.r.o.,
Prevádzkovateľ služby SHARENgo Bratislava

pretože pandémia Covid-19 môže mať negatívny vplyv na využívanie hromadnej
a preferenciu individuálnej dopravy. Preto je potrebné budovať stratégiu
udržateľnej mobility, tak aby neznevýhodňovala niektorú skupinu obyvateľstva
(starších voči mladším) a skutočne naplnila význam slova udržateľná. Dôležité je

O spoločnosti ED Assist, s.r.o.

Naša spoločnosť sa od roku 2019 venuje
budovaniu ekologickej dopravy a smart riešení,
špeciálne určených pre mestské aglomerácie,
ako sú parkovacie veže či kompaktné elektrické
dodávky. V októbri 2019 sa do portfólia pridal aj
projekt prvého elektrického car sharingu v
hlavnom meste, momentálne vystupujúci pod
hlavičkou SHARENgo Bratislava.
Naším cieľom je ponúknuť obyvateľom a
návštevníkom Bratislavy dostupnú zdieľanú
mobilitu s čo najnižším dopadom na lokálne
znečistenie. Rovnako tak, vďaka rozmerom
použitých vozidiel, sa minimalizujú problémy s
parkovaním, k čomu sa pridáva aj výhoda v
podobe systému free floating, teda keď auto nie
je potrebné vrátiť na miesto odkiaľ bolo
zapožičané.
Ambíciou každého car sharingu je nahradiť
vozidlá v osobnom vlastníctve systémom

nastavenie legislatívnych podmienok a už v tomto momente myslieť niekoľko
zdieľanej mobility, čo na jednej strane odľahčí
obyvateľov od všetkých starostí spojených s
vlastníctvom automobilu (poistenia, STK, strata
hodnoty, riešenie porúch) a zároveň pomôže
odľahčiť dopravu v čoraz preplnenejších
mestách. V prípade využitia elektrických vozidiel
sa k tomu pridáva aj vyššie spomínaný
ekologický aspekt, podporený tiež rozmermi a
hmotnosťou použitých vozidiel, čím sa eliminuje
negatívum väčších a ťažších elektromobilov, na
ktoré upozorňuje vo svojej správe aj OECD
(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a
rozvoj), a to na zvýšenú tvorbu pevných častíc
PM2, 5 a PM10.

krokov dopredu tak, aby žiaden z prvkov zdieľanej mobility nebol zbytočne
byrokraticky limitovaný, prípadne postavený absenciou noriem úplne mimo
kontrolu. V oboch prípadoch je totiž takýto stav z dlhodobého hľadiska voči
zdieľanej mobilite kontraproduktívny.

“

Zdieľané autá, bicykle a
kolobežky považujeme za
významný prostriedok v
znižovaní dopravnej záťaže na
cestách
Dušan Chrenko,
Konateľ spoločnosti NRCAR s.r.o,
Prevádzkovateľ služby SHARE CAR

Doprava v mestách na Slovensku spočíva hlavne vo využívaní súkromných áut a
mestskej hromadnej dopravy. V časoch dopravnej špičky tak vznikajú dopravné
zápchy, pretože cesty sú preplnené a nezvládajú nápor áut, v ktorých sedí
poväčšine len jeden človek. Súkromné autá ľudia využívajú aj z dôvodu
nedostupnosti iných možností ako je zdieľaná mobilita. V mestskej hromadnej
doprave je situácia podobná, keď v čase špičky jazdí MHD doslova preplnená.
Chýba integrovaný dopravný systém, ktorý by zahŕňal nielen prostriedky
hromadnej prepravy ľudí, ale počítal aj s možnosťami, ktoré ponúka zdieľaná
mobilita, pretože zdieľaná mobilita je perfektne kombinovateľná a vo veľkej miere
prispieva k udržateľnosti v mestskej preprave. Zdieľané autá, bicykle a kolobežky
považujeme za významný prostriedok v znižovaní dopravnej záťaže na cestách.

O spoločnosti NRCAR s.r.o

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti mobility,
predovšetkým carsharing a bikesharing.
Náš cieľ je spolupracovať s mestami,
obcami, spoločnosťami a komunitami na
Slovensku v projektoch mobility a
zdieľanej dopravy. Chceme tým prispievať
k modernej a efektívnej doprave, ktorá
kombinuje ďalšie druhy dopravy ako
mestskú hromadnú dopravu práve s tou
zdieľanou. Auto vidíme ako efektívny
spôsob dopravy, ktorý je dobre
kombinovateľný s ďalšími druhmi dopravy.

Práve dobrá kombinovateľnosť zabezpečí
efektívne využívanie dopravy. Preto sa
zameriavame na zdieľanie áut a bicyklov,
pretože v každom meste máme dostupnú
hromadnú dopravu a doplniť ju tou
zdieľanou dáva perfektný zmysel. Zdieľaná
doprava šetrí priestor v meste, znižuje
počet áut, pomáha životnému prostrediu
a v neposlednom rade je to aj o komforte,
ktorý Vám poskytujeme, tým, že nemusíte
riešiť nákup, prevádzku, servis a
parkovanie áut a bicyklov.

“

Zdieľaná doprava sa bude tešiť
obľube širokej verejnosti iba v
prípade, že sa jej používatelia
budú správať ohľaduplne a
zodpovedne
Zástupcovia spoločnosti Blinkee

V budúcnosti bude doprava založená na zdieľaných platformách s elektrickým
pohonom, ktoré prispejú k zníženiu jej ceny aj emisií. Spotrebitelia časom
prirodzene prídu na to, že nevlastniť auto je oveľa pohodlnejšie a lacnejšie.
Pôjde o racionálne rozhodnutie spotrebiteľa vnímajúc možnosti alternatívnych
riešení. Európske cesty sú preplnené a podľa rôznych štúdií ľudia strácajú až
desiatky hodín mesačne uviaznutí v dopravných zápchach, či hľadaním
parkovacieho miesta. Takmer každé mesto v Európe trpí znečistením ovzdušia,
pre ktoré môže byť záchranným riešením využitie pohonu, ktorý neprodukuje
CO2 na lokálnej úrovni. Pre čo najrýchlejšie rozšírenie zdieľaných služieb je
potrebné poskytovanie tzv. free-float služieb, v rámci ktorých je možné vozidlo
odstaviť kdekoľvek bez potreby vrátenia do dokovacích staníc. Je dôležité si
uvedomiť, že zdieľaná doprava sa bude tešiť obľube širokej verejnosti iba v
prípade, že sa jej používatelia budú správať ohľaduplne a zodpovedne k
ostatným účastníkom cestnej premávky a vždy dôkladne zvážia miesto a
spôsob parkovania požičaného vozidla.

O spoločnosti Blinkee

Služba Blinkee ponúka riešenie na
problémy každého mesta tým, že
redukuje počet áut na cestách, šetrí čas
strávený v dopravných zápchach, znižuje
úroveň znečistenia ovzdušia, znižuje hluk
v mestách a redukuje čas potrebný na
nájdenie parkovacieho miesta.
Prevádzkujeme komplexný systém
zdieľania elektrických skútrov založený na
mobilnej aplikácii. Narastajúci počet
zdieľaných e-skútrov výrazným

spôsobom zníži počet áut, keďže jeden
skúter vystrieda viacero používateľov.
Vozidlá blinkee.city sú tiché, neprodukujú
lokálne škodlivé CO2 a používatelia majú k
dispozícii parkovanie zadarmo. Skútre
majú dosah až 60 km, najvyššia rýchlosť
je limitovaná na 49 km / h. Skútre sú
vhodné pre 2 osoby a sú vybavené
úložným boxom, ktorý obsahuje prilby a
hygienické sieťky.

Kontaktné informácie
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Jan Keder
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Martin Zajíc
Revízor
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