INTERNÍ ZPRAVODAJ: 04/2014
13. 7. 2014
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Máme další čtyři nové členy: Chrudim, Mikulov, Šumperk a Veselí nad Lužnicí. Jen připomínám, že
v červnu jsme přivítali v našich řadách České Budějovice, Hodonín a Oslavany.
2. Máme podepsanou první smlouvu na podporu projektu Česko jede a to s Českými drahami, a.s. a to
ve výši 35 ti., včetně DPH. Připravuje se také podpis smlouvy s Czech Tourism.

B. INFORMACE O AKTIVITÁCH ACOSIACE
1. Návrhy legislativních změn dokončeny: jednání Asociace měst pro cyklisty a Ministerstva dopravy,
které směřovalo ke změně silničního zákona, se blíží k úspěšnému závěru. Výsledkem pracovních
setkání během posledních 10 měsíců je nyní hotové paragrafové znění navrhovaných změn zákona.
Cílem změn je větší zohlednění cyklistické dopravy v zákoně, včetně ekonomicky úsporných
opatření. Během června a července pak již byly zahájeny první jednání nad tímto dokumentem a v
srpnu by měly již jít návrhy do meziresortního připomínkového řízení. novinky sledujte zde
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/
2. Blíží se Evropský týden mobility (ETM). Máme pro vás jednu aktivitu, kterou můžete nabídnout
vašim základním školám a tak zařadit do programu ETM. Akce se jmenuje „Úspěšná evropská
kampaň na podporu udržitelné mobility dětí míří do Česka“. Základní informace k projektu
najdete v příloze tohoto zpravodaje. Další informace k ETM najdete na www.mobilityweek.eu .
3. Bylo vydáno další číslo CykloNewsletteru 05/2014 se zaměřením na parkovací infrastrukturu,
které jste obdrželi minulý týden. K tomu jsme pro Vás ještě připravili další informace na webových
portálech:
o http://www.cyklodoprava.cz/bezpecnost/prevence-kradezi-kol/
o http://www.cyklodoprava.cz/bezpecnost/prevence-kradezi-kol/doporuceni/
o http://www.cyklomesta.cz/novinky/pocet-kradezi-narusta-hlavni-obranou-je-bezpecneparkovani-a-registrace-kol/
o http://www.cyklomesta.cz/novinky/cerek-centralni-registr-jizdni-kol-v-provozu/
4. Česko jede – cykloturistická sezóna je v plném proudu a tak je potřeba, aby se Asociace měst pro
cyklisty zviditelnila i v rovině propagace cykloturistiky.
a. Jak jste na tom s tipy na cyklovýlety? Pokud je máte zpracované, rádi je vložíme na web.
Ukázka posledně vloženého tipu: http://www.ceskojede.cz/rubriky/cyklotipy-tematickeprodukty/3:jihomoravsky/194:po-stopach-cisare-napoleona/.
b. Chceme převzít záštitu nad Moravskou dálkovou cyklotrasou. Do konce srpna chceme
představit veřejnosti ucelený tip na putování po dálkové cyklotrase.
5. Podívejte se zpětně na http://www.cyklomesta.cz/novinky/. Určitě zde najdete mnoho užitečných a
nových informací (přehled posledních 20 novinek najdete v příloze). Novinky také vkládáme na
facebook (https://www.facebook.com/cyklostrategie), kde doporučujeme ke shlédnutí aforismy
Pavla Kosorina.
6. Kampaň KOLA PRO STUDENTY, o které jsme vás informovali v posledním čísle, zatím nebude
realizována, neboť žádné město neprojevilo o akci zájem.
.
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Úspěšná evropská kampaň na podporu udržitelné mobility dětí míří do Česka.
Seznamte se, prosím, s hadem Edou, maskotem dopravní hry „Oblékáme hada Edu“. Had Eda bude děti
základních škol motivovat k odpovědnějším dopravním návykům. Hravou formou školákům přiblíží principy
udržitelné dopravy a přispěje k větší bezpečnosti a kvalitě života v našich městech.
Cílem kampaně je rozšíření povědomí o udržitelných formách dopravy mezi žáky, jejich rodiče a přátele
školy. Cestování do školy může být zábava!
Hra je velmi jednoduchá a dětem se líbí!
Had Eda se stane součástí základních škol na 2 týdny. Nejvhodnější je období kolem Evropského týdnu
mobility (16. – 22. Září 2014).
Během těchto dvou týdnů děti lepí na hada puntíky pokaždé, když pro cestu do školy použijí jeden z
udržitelných způsobů dopravy (chůzi, kolo, veřejnou dopravu nebo spolujízdu). Za vyplnění určitých předem
stanovaných cílů (milníků) děti dostávají menší odměnu, např. den bez domácích úkolů, 15 minut přestávky
navíc nebo něco podobného. Po vyplnění celého hada čeká děti větší odměna za splnění svých cílů, např.
pěší nebo cyklistický výlet nebo různé odměny, které může škola zorganizovat. Tři týdny po skončení hry
jsou všechna sesbíraná data hodnocena a analyzována.
Chcete hrát?
Pokud chcete zaregistrovat svou školu nebo získat více informací o kampani, prosím kontaktuj nás:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Danuše Smutková: danuse.smutkova@cdv.cz
Zbyněk Sperat: zbynek.sperat@cdv.cz
Radomíra Jordová: radomira.jordova@cdv.cz
Kampaň “Oblékáme hada Edu” probíhá pod záštitou BESIP.
Podpořte nás na facebooku: https://www.facebook.com/oblekamehadaedu
V zahraničí je hra známá pod názvem Traffic Snake Game (TSG) a současně se do ní zapojilo 18 evropských
zemí. Bližší informace najdete na oficiálním webu www.trafficsnakegame.eu
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Příloha 2: Přehled posledních 20 novinek na webu www.cyklomesta.cz
1

13 / 7 / 2014: Počet krádeží narůstá, hlavní obranou je bezpečné parkování a registrace kol

Kdysi opomíjený trestný čin krádeže jízdních kol nabývá v posledním období na významu. V posledních letech vzrůstá
počet krádeží kol v hodnotě nad 5 000 Kč. Přestože oficiální policejní statistiky zachytí převážně dražší kola ...více
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10 / 7 / 2014: Chrudim, Mikulov, Šumperk a Veselí nad Lužnicí - čtyři noví členové asociace

Asociace měst pro cyklisty přivítala ve svých řadách čtyři nová města - Chrudim, Mikulov, Šumperk a Veselí nad
Lužnicí.
3

9 / 7 / 2014: CEREK - Centrální registr jízdní kol v provozu

CEREK.cz – Centrální registr jízdních kol pro ČR je určený pro registraci Vašeho jízdního kola, coby nástroje prevence
kriminality, ale i nástroj na dohledání skutečného majitele nalezeného jízdního kola. Koncem roku 2013
vznikl celorepublikový online registr ...více
4

4 / 7 / 2014: Ostrava hlásí: Stezka kolem Ostravice bude už letos

V červnu byla dokončena další ze staveb cyklistické trasy podél Ostravice v Ostravě. Jedná se o úsek cyklistické trasy J
mezi koblovským mostem a lávkou na Kamenci v délce cca 4 km. Rozestavěny jsou zbývající úseky mezi Kamencem a
hradem a úsek mezi Lučinou a Hrabovou v přibližné ...více
5

30 / 6 / 2014: Newsletter 03/2014

Právě vyšlo aktuální číslo newsletteru koordinátora cyklistické dopravy v ČR a Asociace cykloměst. V aktuálním čísle
najdete: Bratislava krotí přebujelou dopravu integrovanými opatřeními V Jihlavě jezdí na kole do školy učitelé i žáci
Bike & Ride: Blýská ...více
6

29 / 6 / 2014: Školy i obchodníci ustupují od cyklostojanů, bojí se nejasné legislativy

Lidové noviny v poslední době uveřejnily dva články, které mají společné téma - problém s cyklostojany. Přesněji
řečeno, potíž spočívá v nedostatečné legislativě, která neurčuje jasně zodpvědnost za odložená jízdní kola. Kvůli
obavám z možných hrozících ...více
7

27 / 6 / 2014: Ve Francii dostanou zaměstnanci zaplaceno za jízdu na kole do práce

Francie bude další zemí, která zavádí platby zaměstnancům za pravidelné dojíždění do práce na kole. Přidává se tak
k dalším evropským zemím, jako je například Nizozemsko, Dánsko, Německo, Belgie, či velká Británie. Motivační
programy v těchto ...více
8

25 / 6 / 2014: EuroVelo 13 na českém území kompletně proznačena

Stezka železné opony, známá též jako mezinárodní dálková cyklotrasa EuroVelo 13, se letos dočkala kompletního
proznačení na českém území. Dálková trasa v celkové délce bezmála 10 000 km vede napříč Evropou místy, která byla
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25 / 6 / 2014: V Olomouci startuje projekt na podporu dětí do školy Ride2sCool

Bezpečnou cestu na kole (nejen) do školy chce olomouckým dětem umožnit průkopnický projekt Ride2sCool, na němž
se podílejí studenti i pedagogové z Univerzity Palackého v Olomouci. Její rektor Jaroslav Miller se dnes připojil k
doprovodu několika žáků a absolvoval s nimi cestu do školy na kole. Ride2sCool má za ...více
10

24 / 6 / 2014: Rada hl.m.Prahy schválila Manuál tvorby veřejných prostranství.

Rada hl.m.Prahy dne 24.6.2014 schválila Manuál tvorby veřejných prostranství.
Manuál a další strategické dokumenty si můžete stáhnout zde.
Informace je také zvežejněna na webu cyklokonference zde.
11

23 / 6 / 2014: Bratislava krotí přebujelou dopravu integrovanými opatřeními

Metropole Slovenska, nejbohatší region z nově přistoupivších zemí Evropské unie, zažila po „sametové“ revoluci
prudký nárůst automobilismu. Dnes projíždí městem s bezmála půl milionem obyvatel denně 400 tisíc automobilů.
Město se nyní snaží posílit podíl ...více
12

19 / 6 / 2014: Návrhy legislativních změn dokončeny

Jednání Asociace měst pro cyklisty a Ministerstva dopravy, které se týkalo změn zákona 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, se blíží k úspěšnému závěru. Výsledkem série setkání, jež se uskutečnila během posledních
deseti měsíců, je hotové ...více
13

15 / 6 / 2014: Asociace měst pro cyklisty zaslala otevřený dopis k návrhu IROP z 2.5.2014

Dne 2. 5. 2014 byla zveřejněna další verze programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního
programu pro období 2014 – 2020 (IROP - všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na webu strukturalnifondy.cz). Cyklistická doprava je zde zmíněna v rámci cíle 1.2: Zvýšení ...více
14

13 / 6 / 2014: V Jihlavě jezdí na kole do školy učitelé i žáci

Ranní cesta do školy na kole za asistence učitelů se pro několik dětí v Jihlavě stala každodenní rutinou. V rámci
kampaně Do práce na kole tak po dobu jednoho měsíce se svými žáky jezdili učitelé základní školy v Seifertově ulici.
Stojany u školy neosaměly ani po skončení ...více
15

13 / 6 / 2014: Byla otevřená nová "Hvězdná" cyklostezka Olomouc - Šternberk

Od 13. června 2014 slouží cyklistům nová "Hvězdná" cyklostezka, označena číslem 6104. Měří 15 kilometrů a je
vhodná pro všechny věkové kategorie, pro cyklisty i bruslaře. Ve Šternberku mohou cyklisté i turisté využít úschovnu
kol a zavazadel, která bude otevřena v průběhu června na Horním ...více
16

12 / 6 / 2014: Může se Olomouc stát českým Oxfordem? Podle Univerzity Palackého i politků to půjde
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Na veřejné debatě v Olomouci se sešli zástupci politických stran, Asociace měst pro cyklisty a Univerzity Palackého
(UP). Hovořili o tom, jak v Olomouci nastartovat změny, které povedou k větší kvalitě života ve městě. Své zástupce
vyslaly všechny hlavní politické strany, které ...více
17
11 / 6 / 2014: Soutěž na logo cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice prodloužena, do kampaně se zapojují i
vysoké školy
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice vyhlásil v květnu veřejnou soutěž na logo drážní cyklostezky, aby při
otevření měla tato turistická atraktivita již svou vlastní propagační značku. Do kampaně na logo se podařilo zapojit i
několik uměleckých škol z celé republiky. ...více
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10 / 6 / 2014: Neviditelný pes: Jak souvisí zdraví muže a ženy?

Pavel Kosorin se na serveru Neviditelný pes zamýšlí nad tím, jak souvisí zdraví muže a ženy. Proč by mužské zdraví
mělo patřit mezi TOP témata v ženských časopisech, proč by se muži měli naučit vařit a jak souvisí zdraví se
svobovným rozhodováním, najdete v blogu na serveru ...více
19

6 / 6 / 2014: Zadání pro zpracování Generelu dopravy města Zlína

V těchto dnech běží výzva na zpracování Generelu dopravy města Zlína. V tomto případě nechceme ovšem upozornit
firmy, aby připravily nabídky, ale zaujal nás obsah výzvy. Doslova je zde uvedeno: "Předmětem této veřejné zakázky je
zpracování generelu dopravy, resp.zpracování ...více
20

4 / 6 / 2014: Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice hledá své logo

Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice hledá své logo. Svazek obcí, který stezku pro cyklisty buduje, proto vyhlásil
veřejnou soutěž na originální a výstižnou značku nové turistické atraktivity Novojičínska. Účastníkem soutěže může být
každý, kdo do 30. června ...více
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