
Města pro lidi, ne pro auta  ̶  pojďme změnit 
způsob, jakým se lidé pohybují ve městech
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“

Úvodní slovo

Soňa Stloukalová Prezidentka, Mobilní Česko

doprava je jedním z největších průmyslových odvětví na 

světě a provázejí ji některé velké výzvy, které je potřeba 

vyřešit. Silniční doprava vytváří více než 20 % světových 

emisí oxidu uhličitého. V některých částech světa města 

disponují až 8 parkovacími místy na jedno auto, protože 

lidé chtějí parkovat na různých místech a vozy stojí 

nevyužité 95 % času na ulici. V dopravních zácpách, 

způsobených přesuny jinak nevyužívaných vozidel, pak 

lidé tráví obrovské množství času. 

V současné chvíli existují čtyři nejvýznamnější trendy v 

dopravě - elektromobily, mikromobilita (koloběžky a 

elektrokola), sdílená doprava a autonomní auta. 

Autonomní auta nenahradí v následující dekádě tradiční 

auta řízená člověkem a náklady na jejich provoz budou 

ještě v následujících 3 až 5 letech příliš vysoké v porovnání 

s auty s lidským řidičem. I když jsou elektromobily 

využívané pro osobní potřeby skvělé pro snižování emisí, 

neřeší mnoho dalších problémů – stále zabírají městský 

prostor a vytváří dopravní zácpy. Menší elektrické vozy, 

jakými jsou elektrické koloběžky, elektrokola a mopedy, 

mohou vyřešit řadu těchto problémů. Mikromobilita je 

obzvlášť účinná v kombinaci s jinými druhy dopravy 

(například s MHD) a dává lidem svobodu vybrat si 

nejvhodnější vozidlo pro každou cestu. Sdílené automobily, 

zejména lehké elektrické vozy, jsou skvělým řešením pro 

města. Cestující má kompletní svobodu vybrat si auto, 

které mu vyhovuje, a nemusí se starat o servisování vozu 

ani o palivo. Tyto vozy mají navíc o mnoho vyšší využití v 

provozu a desítky lidí tak mohou využívat pouze jedno 

auto, ne každý své.

Věříme, že vlastnictví osobních automobilů bude klesat 

ještě vyšším tempem. Lidé budou používat jednu aplikaci, 

která bude kombinovat odvoz taxíkem, mikromobilitu, 

sdílené dopravní prostředky a informace o trasách veřejné 

dopravy a doporučí nejlepší způsoby, jak se dostat do cíle. 

Chceme, aby Česká republika šla příkladem 

ostatním zemím a ukázala, že města mohou 

být budována hlavně pro lidi a ne pro auta. Ze 

strany měst pozorujeme zájem o nové trendy 

v dopravě a chceme vést dialog se státem i 

městy, aby se právě nové trendy v ČR ujaly co 

nejdříve. Máme pro to nejlepší předpoklady – 

naše skupina společností poskytuje společně 

mnoho moderních způsobů dopravy – taxi 

přes aplikaci, elektrické koloběžky, elektrokola, 

elektrické mopedy i carsharing – a doufáme, 

že přibudou i další. Vše navíc zakládáme na 

nejmodernějších technologických řešeních a 

práci s daty. Právě data z platforem 

zabývajících se mobilitou mohou být využita 

ke zlepšování a zefektivnění dopravní situace 

v České republice. Některým městům data již 

poskytujeme a jsme připraveni je sdílet i s 

dalšími, která o to projeví zájem.

Jsme připraveni sdílet naše lokální i globální 

zkušenosti a pomoci Česku vybudovat 

efektivní, udržitelný a dostupný model 

dopravy pro všechny obyvatele.

Cílem tohoto dokumentu je seznámit čtenáře 

s misí naší asociace a s pohledy našich členů 

na dopravu v České republice. Hovoříme o 

tom, jak vidíme dopravu ve městech a jak 

dokážou naše společnosti českému 

dopravnímu ekosystému pomoci. Právě tento 

dokument je začátkem našeho snažení o 

společnou změnu české dopravy k lepšímu.  

Soňa Stloukalová 

Prezidentka

Mobilní Česko

Vážené dámy, vážení pánové,



“
NAŠE VIZENAŠE MISE
Dvoutunové vozidlo sloužící jen na cestu z práce a do práce nebo v horším případě o víkendu na chatu a zpátky je těžko 

tím nejlepším příkladem, jak by se měla jedna osoba přesouvat po městě a jak využívat městský prostor. Naštěstí vznikají 

nové příležitosti, jak cestovat efektivněji, jako jsou sdílená auta nebo elektrické koloběžky, elektrokola nebo mopedy. 

Naší vizí je v následujících 5–10 letech díky moderním aplikacím minimalizovat potřebu vlastnit a pohybovat se osobním 

automobilem. Nebude tak již třeba, aby v každé rodině nutně musela být dvě nebo více vlastních aut. Věříme, že to se 

povede právě díky nabídce alternativních řešení, která tuto poptávku dokáží efektivně vyřešit. Věříme, že právě integrace 

různých druhů služeb, jakými jsou taxislužba, sdílená auta, elektrické koloběžky, elektrické mopedy, elektrokola a městská 

hromadná doprava, může v budoucnu výrazně ulevit dopravě ve městech. Bude stačit mít jednu aplikaci, která vám 

naplánuje tu nejlepší a nejpohodlnější cestu kombinací různých druhů dopravy. Vlastní auto, ve kterém sedíte sami, tak už 

nebude nevyhnutelně potřebné. A čím méně aut na silnicích bude, tím víc prostoru vznikne pro obyvatele měst. Parky, 

cyklotrasy, promenády, kavárny, hřiště a zahrádky nám umožní ve městě víc žít než se přesouvat. 

Naší misí je tvorba udržitelného multimodálního systému mobility v České republice 

jako alternativy k používání vlastních vozidel v situacích, kdy existuje efektivnější 

varianta.

Chceme se stát myšlenkovým lídrem v sektoru mobility a poskytovat poradenství a 

zkušenosti z oblasti městské dopravy zainteresovaným stranám jak z celostátní, 

regionální a místní správy, tak z podnikatelské a odborné sféry, a také veřejnosti a 

neziskovým organizacím. Naší misí je, aby Česká republika byla nejlepším 

příkladem země, ve které mobilita funguje efektivně. Chceme, aby se města 

budovala pro lidi, ne pro automobily a aby se snižovala potřeba vlastnit v rodině 

několik osobních automobilů díky efektivnímu využívání on-demand služeb a 

městské hromadné dopravy.





“
O společnosti Bolt 

Budujeme budoucnost městské dopravy 
díky inovativním technologiím a zároveň 
přibližujeme spolehlivou dopravu široké 
veřejnosti. Snažíme se zlepšovat život lidí 
tím, že jim šetříme čas a peníze, snižujeme 
stres na cestách, omezujeme komplikace 
spojené s parkováním a ukazujeme lidem, 
že vlastnit vůz není nutnost. Zároveň se 
také snažíme přispívat k nižšímu znečištění 
ovzduší ve městech. 

Kombinujeme různé dopravní prostředky v jedné 
aplikaci, tj. automobily, koloběžky a kola, což nám 
umožňuje unikátně ovlivňovat pohyb ve městě. 
Vzhledem k tomu, že všechny tři služby jsou 
dostupné v jedné aplikaci, jsme jediní, kteří dokáží 
uspokojit poptávku jak po odvozu autem na delší 
vzdálenosti, tak i poptávku po elektrických 
koloběžkách nebo kolech na kratší cesty. 

Digitální aplikace dokázaly změnit pohled na taxi odvětví, mikromobilitu a 

přesvědčit obyvatele měst, aby začali více využívat taxi a prostředky 

mikromobility jako způsob dopravy ve městech (zejména místo vlastního 

automobilu). Více než milion uživatelů v České republice je potvrzením toho, 

že lidé o tyto služby mají zájem. Změna regulace v taxi odvětví, která proběhla 

v nedávné době a soustředila se částečně na digitalizaci, ukazuje na 

progresivitu České republiky. Jsme velice rádi, že Česká republika je v tomto 

příkladem i ostatním členským státům Evropské unie. Byla jedním z prvních 

států, který v legislativě existenci moderních technologií zohlednil. Pravidla ve 

městech by měla být jasně daná a stejná pro všechny účastníky, kteří si na 

trhu konkurují. 

Naší vizí je, že v následujících 5–10 letech budou všechny typy městské 

dopravy (MHD, taxi, kola a koloběžky a další) velmi dobře integrované na 

jednom místě, aby se nám podařilo snížit počet privátně vlastněných aut, 

která většinu času pouze stojí na parkovištích. Právě integrace zajistí efektivní 

využívání a kombinování různých dopravních prostředků. Toto následně 

povede k udržitelné dopravě ve městech a snížení počtu osobních vozidel na 

cestách. 

Jako společnost, která businessová rozhodnutí zakládá z největší části na 

datech, věříme, že to je nejlepší cesta, jak implementovat podobné integrační 

projekty. Pravidelně proto sdílíme s městy data z pohybu našich kol a 

elektrických koloběžek.

Nastavení vhodných pravidel je nutné i pro bezproblémový provoz platforem, 

které provozují prostředky mikromobility. Tento nový trend může do 

budoucna ulevit ucpaným silnicím a zejména na krátké trasy poskytnout 

mnohem efektivnější způsob dopravy než využití vlastního automobilu. 

Je důležité pochopit, že naše odvětví má přímý dopad na sociální a 

ekonomickou dynamiku a životní úroveň obyvatel České republiky. Pevně 

věříme, že při diskusi o potencionálních legislativních změnách by měly být 

vždy přítomny subjekty působící v daném odvětví, aby rozhodnutí byla 

transparentní a založená na reálných datech. Tímto způsobem bude vždy 

zajištěna maximální přidaná hodnota pro tu nejdůležitější zúčastněnou stranu 

– obyvatele České republiky.

Soňa Stloukalová, 
Country Manager Bolt Czech Republic 

Kombinace různých dopravních 
prostředků a jejich efektivní 
využívání zajistí snížení počtu 
privátně vlastněných vozidel a 
povede k udržitelné dopravě



“Sdílená mobilita může být 
odpovědí na zhoršující se 
dopravní situaci ve městech

Sdílená mobilita je v evropských městech na rychlém vzestupu a stává se 

součástí většiny měst. Tento trend je i budoucností dopravy České republiky, 

jelikož prokazatelně přispívá ke zlepšení životního stylu obyvatel i bezpečnosti na 

ulicích. Efektivní sdílená mikromobilita navíc snižuje potřebu vlastnit vozidlo a má 

zásadní ekologický dopad, při jízdě neprodukuje škodlivé emise a je navíc tichá.

 

Sdílená elektromobilita, která je šetrná k ovzduší, může být zároveň jednou z 

odpovědí na rapidně se zhoršující dopravní situaci v české metropoli. Tento 

trend je dnes považován za jednoznačnou budoucnost městské dopravy i v 

dalších městech ČR.

 

Naší vizí jsou čistší města, ve kterých mají obyvatelé k dispozici dostatek 

alternativních dopravních prostředků a nepotřebují ke každé cestě používat 

osobní auta. Fandíme propojení MHD a sdílených služeb. Fandíme propojení 

donáškových služeb a sdílených elektroskútrů. Sdílenou elektromobilitu vidíme 

jako nedílnou součást života ve městech.

O společnosti Blinkee.city
 
Jsme Blinkee.city. Zabýváme se sdílenou mikromobilitou. 
Nabízíme Pražanům řešení, jak se po městě pohybovat 
efektivně a udržitelně. Naše služba nabízí lidem sdílenou síť 
elektroskútrů s pronájmem počítaným po minutách. Naší 
snahou je ulehčit městské dopravě. Chceme eliminovat 
smogovou zátěž ve městech, optimalizovat dopravu a za 
pomoci sdílení dat pomoci lepšímu fungování města.

Tereza Veselá, 
Marketing & Communications 
ve společnosti Blinkee.city

Jan Kanta, 
CEO společnosti Blinkee.city



“Je potřeba hledat prostor pro 
spolupráci a podporu s městy
Ondřej Zenkl, Jakub Geršl, 
zakladatelé společnosti GoDrive

Spolu s životní úrovní roste i doprava a s tím i počet osobních automobilů. Tento 

trend zdá se být na první pohled pozitivní, na druhou stranu si nejde nevšimnout i 

stinných stránek tohoto fenoménu. Když nyní pomineme vliv na životní prostředí, 

tak jsou to především zaplavená města všemožnými vozidly. Jak stojícími, tak 

především těmi v pohybu. Individuální mobilita je pro lidi důležitým elementem 

osobní svobody a je vnímána jako základní právo. To je samozřejmě 

neoddiskutovatelný fakt. Jak s tím tedy můžeme pracovat a dá se s tím vůbec 

něco dělat? Samozřejmě dá a odpovědí je UDRŽITELNÁ MOBILITA. 

Jedna z cest, jak se začít chovat udržitelně, je promyšlená urbanistická koncepce. 

Česká města se budují čím dál více horizontálně s roztroušenými zdroji a cíli 

dopravy. Lidé jsou „nuceni“ na své cestě za prací, školou, zábavou i nákupem 

používat auta, aby uspokojili všechny svoje potřeby. Probíhá pozvolná změna 

naší sídelní struktury i struktury samotných měst, stále se zvyšuje oddělení 

bydlení a místa práce a dalších aktivit, jako např. volnočasové aktivity, vzdělávání, 

komerce i kultura a podobně. 

Obecné stavební požadavky na novou výstavbu zahrnují striktní předpisy na 

zřizování parkovacích stání, jako jedny z nejpřísnějších na světě, bez možnosti 

volby alternativní přepravy, např. rezidentů u bytových domů, zákazníků u 

komerčních objektů. Důsledkem toho je přesun větších obchodů, drobné výroby, 

menších skladů s kancelářemi na periférii měst (případně úplně mimo), kde je 

prostor pro tyto požadavky, ale kde se zvyšuje potřeba individuální automobilové 

dopravy. Tím se vytváří „začarovaný“ kruh navyšování dopravních cest v našich 

každodenních životech. Pro udržitelnost nejenom v dopravě je třeba se snažit z 

tohoto kruhu vystoupit.

Řešením může být jak úprava obecných požadavků na výstavbu, tak podpora 

alternativních způsobů přepravy. 

O společnosti GoDrive

Ve městě, odkud pocházíme, již tři roky budujeme moderní online půjčovnu 
automobilů, k jejímuž používání uživatelům stačí mobilní telefon. Chceme, aby 
zákaznická zkušenost s půjčením byla co nejlepší a tím pádem i nej�ednodušší 
– i proto s námi nový zákazník může jezdit během 15 minut od stáhnutí aplikace 
do mobilu. Věříme, že moderní technologie implementované podle potřeb 
zákazníků dávají smysl dlouhodobě, a proto náš carsharing neustále inovujeme 
a rozšiřujeme. Jedním z našich strategických cílů je hledat s městem prostor 
pro spolupráci a podporu, které jsou pro akceleraci velmi důležité.
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