TISKOVÁ ZPRÁVA

TOP 10 – Nejšpinavější ekologické zóny v Evropě Lyon daleko před Madridem a německým Wiesbadenem
Berlín, 25.09.2019. Portál o ekologických zónách Green-Zones zjistil, které
evropské ekologické zóny měly zatím v roce 2019 nejvyšší úrovně oxidů dusíku
(NOx), které jsou škodlivé pro člověka a přírodu.
Na 10. a 9. místě nejbizarnějších ekologických zón v Evropě leží německé město Siegen,
jehož obrysy odpovídají dinosaurovi, který hledá jídlo na pravěkých stromech, a také
ekologická zóna ve francouzském Lille, jejíž tvar je téměř dokonalým trojúhelníkem.
Navzdory krásným formám je ale pro vjezd potřeba německá a francouzská ekologická
plaketa, jinak hrozí pokuty ve výši 80 nebo 68 eur.
Ve středu tabulky jsou ekologické zóny německého města Bonn a anglického města
Norwich, jejichž tvary připomínají šunku a bumerang.
Společné mají obě ekologické zóny to, že jsou stále platné, tzn. 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu. Takové pravidlo není v Evropě až tak běžné, protože stále více evropských zón je
omezeno pouze na určité dny a hodiny, nebo jsou aktivovány pouze v případě špatného
stavu vzduchu. Jsou proto pro řidiče velmi nepředvídatelné a musí proto často platit
pokuty.
Na 1. místě, a tedy vítězem mezi nejbizarnějšími ekologickými zónami v Evropě se stala
nově vytvořená pařížská ZFE zóna, která připomíná okrouhlý potrhaný koberec, protože
se k 01.07.2019 na společných pravidlech dohodlo pouze 47 ze 79 francouzských
starostů pařížského venkova. Zóna připomíná klasický záplatovaný koberec s odlišnými
pravidly, který má navíc ve středu obrovskou díru, což je třetí oblast s dalšími rozdílnými
pravidly (Paris ZCR), která způsobují řidičům nemalé problémy.
Pořadí TOP 10 zón je uvedeno v následující tabulce. Všechny podrobnosti o každé z
ekologických zón v Evropě lze zobrazit kliknutím na odkazy v tabulce.
Série o evropských ekologických zónách bude pokračovat v letních měsících-bude
následovat mimo jiné hodnocení „největších“, „nejmenších“, „nejšpinavějších“,
„nejstarších“, „nejnovějších“, „nejkrásnějších“, „nejnebezpečnějších“ a „nejbizar-nějších“
ekologických zón v Evropě.
O trvalých a dočasných (závislých na počasí) ekologických zónách v Evropě a o jednotlivých evropských
zemích informuje berlínská společnost Green-Zones mimo jiné na portálech green-zones.eu, umweltplakette.de, crit-air.fr a blau-plakette.de. Pomocí bezplatné aplikace Green Zones a profesionální aplikace
(„Fleet App“) mohou turisté a zejména komerční uživatelé (jako jsou autobusové a dopravní společnosti) v
reálném čase získat spolehlivé informace o současných ekologických zónách. Požadované plakety a
registrace jsou k zakoupení také prostřednictvím Green-Zones.
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