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Multimodalita
Základní informace

Multimodalita nebo multimodální doprava je kombinování několika různých způsobů dopravy během jedné cesty. Jde
o důležitou součást životního stylu, který je méně závislý na osobní automobilové dopravě, a udržitelné mobility, v níž
jízda na kole hraje významnou roli. Obyvatelé všech evropských států stále častěji hledají způsob, jak kombinovat jízdu
na kole s cestováním vlakem, a to jak pro účely dopravy, tak pro volnočasové a turistické aktivity. (4) Všechny
železniční společnosti v zemích EU jsou povinny ve všech nových i nově rekonstruovaných vlacích zajistit alespoň 4 místa
pro přepravu jízdních kol.
Jak dokazuje výzkum z Holandska zaměřený na cyklistiku, která nahrazuje jízdy autem, jízda na kole je nedílnou
součástí multimodálního chování. Tentýž výzkum také ukazuje, že cyklistika slouží několika účelům, které překonávají
tradiční rozdělení na rekreační a užitkové, a také našla své místo jak v menších městech, tak v hustě osídlených
oblastech. (2) Podle jiného průzkumu, který byl proveden v Holandsku, je 83 % všech cest vlakem multimodálních, kdy
44 % osob dojíždějících vlakem absolvuje cestu z domu na vlak na jízdním kole. Kromě toho bylo zjištěno, že lidé
využívající k cestování častěji kombinaci vlak – jízdní kolo, jezdí mnohem méně autem. Lidé, kteří na jednu cestu
používají jízdní kolo a vlak, jezdí většinou na vlastním kole, které nechají v parkovacím zařízení pro cyklisty na vlakovém
nádraží, nebo využijí sdílené jízdní kolo ze systému dostupném na vlakovém nádraží, případně skládací jízdní kolo, které
přepravují s sebou ve vlaku. Pro ty, kdo jezdí vlakem a k vlaku na kole, je zcela zásadní mít k dispozici kvalitní zařízení
pro parkování kol, stejně jako trasy pro chodce a cyklisty, které jsou součástí celé trasy. (1, 5)

Nejlepší praktické postupy v oblasti bezpečnosti cyklistu - informační l ist o zlepšeních

http://www.interreg-danube.eu/SABRINA


Interreg |Danube Transnational Programme |SABRINA project02

POZITIVNÍ ÚČINKY

Multimodali ta, která zahrnuje j ízdu na kole,
obvykle výrazně zefektivní naše cestování.
Kombinace různých způsobů dopravy přispívá k
vysoké udrži telnosti vůči životnímu prostředí ,
tedy za předpokladu , že je součástí i aktivní
mobi l i ta, jež snižuje ekologickou stopu dopravy.
Využi t í všech výhod jednotlivých způsobů
dopravy pomůže sníž i t t lak na přetížené
evropské si lnice a urychl i t posun k
nízkouhl íkovému hospodářství .

Současně multimodalita přispívá k bezpečnější a levnější
dopravě. (3) Jízdou na kole na vlak a zpět můžeme
ušetřit spoustu času, protože jde o jeden z časově
nejspolehlivějších způsobů dopravy, který navíc pozitivně
působí na psychické i fyzické zdraví člověka. (6)

Přínosy

Udrž i te lný způsob cestování

Časově spoleh l i vá možnost cestován í

Levně j š í než j í zda autem

Pozitivní účinky

Problémy

Omezený počet míst pro j í zdní kola ve vlacích

Nedostatek bezpečných parkovacích zařízení a systémů sdílených kol na vlakových
nádražích

Nutné změny v územním plánování, které zaj i st í cykl i st ickou
infrastrukturu propojuj íc í jednotl ivé lokal i ty a nádraží
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Parkování pro jízdní kola na

vlakovém nádraží v Groningenu, 

Holandsko [7].

Stanice pro sdílená jízdní kola v 
Londýně [8].

Příklady:
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