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Manifest pro čistou dopravu v éře 
po pandemii COVID-19

Znečištění ovzduší je globální zdravotní problém, který se týká nás všech. Zvyšuje riziko 
srdečních onemocnění, mozkových příhod, rakoviny, demence a cukrovky, vyvolává 
astma u dětí a poškozuje prakticky všechny orgány v těle. Jedná se o naléhavý problém 
veřejného zdraví a klimatu a jeho jádrem je neudržitelný sektor dopravy.

Jako příslušníci zdravotnické a vědecké komunity jsme se spojili pod heslem Zdravotníci 
pro čistý vzduch, abychom vyjádřili obavy z dopadů dalšího využívání fosilních paliv 
pro pohon dopravních prostředků a abychom vyzvali k rychlému přijetí udržitelných 
opatření, kterými zakročíme proti znečištění způsobenému dopravou. 

Jako zdravotníci:

1     požadujeme, aby osoby s rozhodovací pravomocí při formulování budoucí politiky 
čisté dopravy zohledňovaly nejnovější vědecké důkazy o poškození zdraví v 
důsledku znečištění ovzduší, 

2     vyzýváme Evropskou unii a vnitrostátní vlády, aby do roku 2028 ukončily prodej 
nových vozidel na naftu a benzín a postupně utlumovaly využívání těch stávajících 
v městských oblastech, 

3     žádáme v co nejvyšší míře změnu způsobu dopravy po městech uzpůsobených 
automobilům a jejich přeorientování na chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu. 

Při boji s nemocí COVID-19 všichni stojíme v první linii. Koronavirová pandemie podrobila 
zdravotnické systémy na celém světě nemilosrdné zkoušce. Kořeny zdravotní krize jsou 
spojovány s ničením biodiverzity, klimatickou hrozbou a zejména znečištěním ovzduší.

Budeme-li dnes bojovat se znečištěním ovzduší, nejenže to pomůže zvládnout klimatickou 
krizi, ale přispěje to i ke zdraví nás všech. 

Omezující opatření během pandemie – jakkoli byla extrémní – ukázala okamžité přínosy 
snížení počtu aut v ulicích: zlepšila se kvalita vzduchu, který dýcháme. Města již vyvíjejí 
plány ke sdílení veřejného prostoru a podpoře cyklistiky a chůze. To se do budoucna musí 
stát normou. 

Znečištěné ovzduší dusí naše pacienty i životní prostředí. Vyzýváme odpovědné osoby, aby 
naléhavě uvedly do praxe řešení pro udržitelnou a bezpečnou aktivní dopravu pro všechny 
– v zájmu našeho zdraví i naší planety.


