INTERNÍ ZPRAVODAJ: 04/2014
9. 6. 2014
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Setkání cyklokoordinátorů Asociace měst pro cyklisty, ale i všech ostatních, kteří potřebují „dobít
baterky“ proběhla dne 22.5.2014 v Táboře.
2. Máme tři nové členy: České Budějovice, Hodonín a Oslavany. Vstup připravuje město Chrudim.

B. INFORMACE O AKTIVITÁCH ACOSIACE
1. Dostali jsme dotaci 7000 euro na kampaň KOLA PRO STUDENTY – v rámci výzvy „Do the Right Mix“
jsme dostali dotaci 7000 Euro na propagační materiály, které by byly spojené s novou kampaní
„Kola pro studenty“. Města v rámci Evropského týdne mobility zařadí do svého programu i sběr
starých kol od lidí, ale místo poslání do Afriky, budou pro rok 2014 poslány do Olomouce, do
místního Bajkazylu, kde už si je opraví a pak je dají k dispozici studentům UP Olomouc. Tato akce
bude probíhat za přímé podpory rektora UP Olomouc – otázka jen zní: „která města se připojí do
této kampaně, zajistí sběr kol a jejich zaslání do Olomouce? Nezapomínejme, že se jedná především
o marketingovou akci, kde zase z jiného úhlu pohledu budeme moci upozornit na cyklistickou
dopravu. Města pak dostanou k dispozici plakáty a další materiály, potřebné pro akci. Některá
města už odřekla účast na projektu, ale mnohé naopak svou účast zvažovaly. Zájem o účast
v kampani mě pošlete do 25.6.2014. Více: http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/kola-pro-studenty/
2. Připravujeme speciální číslo CykloNewsletteru se zaměřením na parkovací infrastrukturu. V
minulých dnech dorazilo z jednotlivých měst několik dotazů, které se týkaly cykloparkovišť,
dodavatelů stojanů a cykloboxů. Zdá se, že řada z Vás se touto otázkou aktuálně zabývá. Proto jsme
se rozhodli, že do příštího newsletteru (uzávěrka bude koncem června) připravíme speciální přílohu
na téma "Parkování jízdních kol". V souvislosti s tím prosím, zda byste mi poslali vaše koncepční
materiály týkající se parkování jízdních kol, fotografie městských cyklostojanů, tipy na ověřené
dodavatele (sériová výroba i stojany vyráběné na míru pro účely města), informace o počtu a
typech stojanů instalovaných městem. Poměrně detailní informace máme z přihlášek do soutěže
Hlavní město cyklistů 2014, a to pro města Jihlava, Ostrava, Uherské Hradiště, Zlín a Hradec
Králové. Informace prosím zasílejte do 16.6.2014.
3. Cyklistická akademie má svou novou webovou stránku – www.cyklokonference.cz. Adresa sice
zůstala stejná, ale obsah nepoznáte a pevně věřím, že se vám bude líbit. Osobně této stránce říká
„stahovák“. Zde bych chtěl ukládat všechny soubory, které budou rozděleny do 40 témat dle vzoru
Cyklistické akademie.
4. Nezapomínejme však, že hlavním smyslem Cyklistické akademie je pracovat s příručkou
„Nepopsaný list papíru“ – příručka pro vypracování strategického dokumentu a akčního plánu pro
podporu cyklistické dopravy. To ale vyžaduje čas a finance. Pokud tedy uvažujete o jeho
vypracování, rád Vám s přípravou pomohu, ale v tomto případě by se jednalo o službu mimo
rozpočet Asociace měst pro cyklisty. Cena i rozsah je nutno domluvit individuálně, neboť každé
město má jiné potřeby. Nemusí se také jednat o vypracování nového strategického dokumentu, ale
jen o jeho zapracování do stávajících struktur. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.
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5. Česko jede – blíží se pomalu prázdniny, cykloturistická sezóna je v plném proudu a tak je potřeba,
aby se Asociace měst pro cyklisty zviditelnila i v rovině propagace cykloturistiky. Mnohá města mi již
posílaly své tipy na výlety, některé si je nechaly vyrobit, ale některé zatím nezaslaly žádný typ na
výlet ve svém okolí. Prosím kontaktujte mě, abychom zvolili individuální přístup, jak posunout i
tento projekt dále. Na ukázku Vám posílám nově vložený tip na výlet _ tzv. Hvězdná cyklostezka:
Šternberk – Olomouc. http://www.ceskojede.cz/rubriky/cyklotipy-pro-rodiny-sdetmi/8:olomoucky/192:hvezdna-cyklostezka-sternberk-olomouc/. A jen se chci optat. Nechystáte
v létě otevření nějaké cyklostezky? Mohli bychom to řádně zpropagovat i ve spolupráci s Českými
drahami, a.s. Mimochodem první partner, s kterým se chystáme uzavřít smlouvu o spolupráci.
6. MŽP informuje o Evropském týdnu mobility. Jak se může místní úřad zúčastnit?
 Zaregistrujte své akce on-line na www.mobilityweek.eu nebo
http://www.mobilityweek.eu/join-us/registration/
 Podepište chartu Evropského týdne mobility a zašlete naskenovanou na email národního
koordinátora
Co musíte udělat:
 Zorganizovat týden aktivit v souladu s tématem 2014, "Naše ulice, naše volba".
 Realizovat alespoň jedno nové stálé opatření, které přispěje k modálnímu přesunu k ekologicky
šetrným dopravním prostředkům, přičemž hlavním bodem je přerozdělení silničního prostoru.
 Uspořádat akci Ve městě bez aut! Vyhraďte jednu nebo několik oblastí pouze pro pěší, cyklisty
a veřejnou dopravu, a to na dobu alespoň jednoho celého dne. To by mělo se pokud možno
uskutečnit v pondělí 22. září 2014.
Pro radu a více informací se obraťte na národního koordinátora (lucie.erbenova@mzp.cz) .
Publikace a nástroje, které vám pomohou uspořádat váš místní Týden mobility, si můžete stáhnout
z webových stránek: www.mobilityweek.eu nebo také na www.mzp.cz/cz/news_etm.
Po skončení zástupci ministerstva vyberou 3 města, která získají ocenění Nejlepší národní týden
mobility.
Poznámka – právě v rámci tohoto týdne můžete uspořádat akci „Kola pro studenty“
7. Podívejte se zpětně na http://www.cyklomesta.cz/novinky/. Určitě zde najdete mnoho užitečných a
nových informací.
8. LEGISLATIVA A FINANCE – novinky sledujte zde http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/iniciovanizmen-v-cyklolegislative/ a zde
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/principy-financovani-cykloinfrastruktury/.
9. Josef Zimovčák, vedoucí projektu Na kole dětem, nás srdečné zve k aktivní účasti v pelotonu 5.
ročníku veřejné cyklotour Na kole dětem, či setkání s účastníky cyklotour na některém z náměstí,
kde
peloton
cyklistů
zastaví.
Podrobný
popis
trasy
najdete
na
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour.
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