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A. INFORMACE O AKTIVITÁCH ASOCIACE v CYKLODOPRAVĚ
1. Evropský týden mobility 2014. Proběhnou tyto akce:
 Otevření cyklostezky Otrokovice – Zlín (datum bude upřesněno)
 17.9.2014 – JIHLAVA. Tento den bude podepsáno memorandum o spolupráci mezi Asociací
měst pro cyklisty a dánským velvyslanectvím. To nebude formální, ale bude založeno na
konkrétní pomoci ze strany dánské ambasády (i když ne finanční).
 19.- 21. 9. 2014 - PRAHA. Asociace měst pro cyklisty bude mít stánek na Václavském
náměstí v rámci ETM. Je to ideální možnost, jak můžeme prezentovat své aktivity. Banery
budeme míst stejné, jako v Brně na RegionTour. Stánek máme zdarma. Kontaktní osobou
bude Jitka Vrtalová, která bude zajišťovat sběr podkladů. Najmeme si k akci jen pomocnou
sílu, aby to nebylo vše na Jitce. Takže už nyní si chystejte brožury, cyklomapy a další
podklady o vaším městě. Pokud máte ještě letáky o asociaci, které jsme vám dali v září 2013
v Pardubicích, tak je můžeme také poslat. Na stánku bychom mohli distribuovat i vaše
cykloturistické nabídky, nově vydanou mapu páteřních dálkových tras, kterou vydává
CzechTourism (naprostá většina měst asociace leží v blízkosti nebo přímo na dálkové trase)
a materiály o službách ČD pro cyklisty pod značkou ČDBike. Brzy Vám pošleme adresu, kam
vše posílat.
 Poznámka: Prosím, kdo má již finalizován svůj program ETM, tak nám jej prosím pošlete,
abychom mohli připravovat podklady pro web a následně pro tiskovou zprávu, případně i
tiskovou konferenci, když už máme ten stánek v Praze.
2. Asociace bude spolupořadatel na těchto akcích:
 23.9.2014 – BRATISLAVA. Bude se zde konat první československá cyklistická konference a
právě naše asociace je spolu s CDV v organizačním týmu. Byla nám svěřena tato témata:
 Dôvody, prečo presadnúť na bicykel
 Obavy o bezpečnost a chýbajúce podmienky ?
 Vieme a nevieme ako sa pohnúť dopredu
 Vyrazme spoločne v peletóne na TOUR DE CYKLOSTRATÉGIA.
 A samozřejmě také máme možnost prezentovat aktivity v našich městech.
 Kdo má zájem o prezentaci, ať již vybraného tématu, či prezentaci města, tak se mi
nahlaste. Pokud ne, tak „vás“ budu vyvolávat.
 10.-11.11.2014 – BRNO. Bude se zde konat konference Doprava, zdraví a životní prostředí
a i v tomto případě dostane prostor asociace. Zde již mám vybrána dvě města, která budou
prezentovat a to Kopřivnice a Olomouc. Důvodem výběru je ta skutečnost, že obě města
právě nyní pracují na své cyklostrategii a to na základě dokumentu Nepopsaný list papíru.
Já s kolegyní Radkou Jordovou budeme přednášet na téma: Vše co jste chtěli vědět o
udržitelné dopravě a báli jste se zeptat.
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3. Dále proběhnou konference, na kterých budu přednášet a rád bych zde hovořil o konkrétních
příkladech z měst asociace. Názvy přednášek hovoří za vše a jistě mě k tomu něco pošlete.
 2.10.2014. Pozemní komunikace 2014, „Trvale udržitelný rozvoj – realita nebo klišé“.
Název přednášky: „Budování cyklistické infrastruktury včera, dnes a zítra“ Zde bych chtěl
například pohovořit o problému z Pardubic, kde nedostali dotaci na cyklistický pruh jen
proto, že úředníci SFDI neznají nové trendy.
 21.10.2014. Silniční konference, Olomouc. Název přednášky: „Rozdílné zájmy státu, krajů a
měst při řešení dopravy a mobility ve městech a problémy s tím spojené“.

B. INFORMACE O AKTIVITÁCH ASOCIACE na ČESKO JEDE – pracujeme na razantní změně!!
Máme dva všeobecné cíle:



Vytvořit pracovní skupinu pro projekt Česko jede – každé město prosím, aby nominovalo člověka,
který se touto problematikou bude zabývat (neboli člověka, který má blízko k podpoře aktivní
turistiky - může to být stávající kontaktní osoba, ale také úplně nová).
Najít finanční prostředky na tento projekt (jen připomínám, že členské příspěvky jsou spojené
pouze s podporou cyklodopravy a tak je třeba hledat nové zdroje). Ty jsou v podstatě dvojího
charakteru:
o Od subjektů, kteří se také zabývají cestovním ruchem (například CzechTourism, destinační
společnosti, dopravci, atd) – v současné chvíli máme podepsanou smlouvu s Českými
drahami, od sdružení obcí Baťova kanálu, o.s. a s ostatními vyjednáváme o podobě
smlouvy.
o Od měst, kteří si „zaplatí“ svou propagaci města – již minulý rok si takto zaplatilo své tipy na
výlet město Uničov. V červenci 2014 vyjádřilo zájem o tuto službu: město Olomouc,
Otrokovice, Šternberk a Zlín. Mezi městy je i město Litovel, které není členem asociace.
Město Otrokovice pak asociaci nabídlo darovací smlouvu, což může být vzor i pro ostatní
města. Cena se pohybuje od 5000 – 20000, dle velikosti města a rozsahu nabídky.

Jak zatím probíhají práce na Česko jede, co od Vás potřebujete a co od nás můžete čekat?:
1. Založili jsme facebook Česko jede https://www.facebook.com/ceskojede?fref=ts
2. Podařilo se nám získat dva schopné brigádníky, kteří v červenci výrazně pomohli nastartovat web, i
facebook, ale bez spolupráce s vámi se moc daleko neposuneme. Proto potřebuji od vás znát
odpovědi na tyto otázky?
 Jednak potřebujeme pracovat s novinkami. Ve spolupráci s Czech Tourism, portálem Kudy
z nudy a Českými drahami se můžeme postarat o propagaci akce. Proto se ptám:
i. jaké cyklostezky budete otevírat do konce roku, které budou mít i vliv na propagaci
cykloturistiky?
ii. Jaké cyklistické akce chcete uspořádat do konce roku? Například vím, že Třeboň
chystá akci na 6.9. s dánskou ambasádou.
 Na rok 2015 chceme připravit jednotnou kampaň „Česko v klidu“ (název můžeme ještě
upřesnit), která by se skládala ze sérii cyklistických akcí, které pořádáte během roku,
případně byste chtěli uspořádat. Akce by opět byly propagovány ze strany CzechTourism a
Českých drah. Proto se ptám
ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY
Wellnerova 3, 779 00 Olomouc, IČO: 01911996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800
Mobil.: +420 602 503 617, E-mail: info@cyklomesta.cz

www.cyklomesta.cz

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY spojuje města podporující cyklistickou dopravu. Sdružení chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich
městech, vychovávat odborníky a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní cesty.

i. Jaké cyklistické akce chystáte na rok 2015 (případně pravidelně pořádáte)?
Už jsem vás prosil, abyste mi poslali vaše tipy na cyklovýlety. V tomto případě chceme
připravit jednotnou grafickou a textovou podobu těchto výletů, například dle tohoto vzoru:
http://www.ceskojede.cz/rubriky/cyklotipy-tematicke-produkty/3:jihomoravsky/215:pohornicke-cyklotrase-rosickem-a-oslavanskem/
 To stejné se samozřejmě týká nabídky na terénní cyklistiku.
3. Převzali jsme záštitu nad Moravskou dálkovou cyklotrasou. Do konce srpna, nejpozději do začátku
ETM chceme představit veřejnosti ucelený tip na putování po dálkové cyklotrase. V tomto duchu
bychom chtěli nabídnout koordinaci i pro další dálkové cyklotrasy, které nemají svého „tatínka“,
např. cyklotrasu 8, či další.
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