INTERNÍ ZPRAVODAJ: 04/2016
31. 8. 2016
A. NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÁ AKCE ASOCIACE pro rok 2016





SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ MOBILITY / CYKLOKOORDINÁTORŮ / SAMOSOPRÁVY / NNO v areálu
Cyklosféry, Pod Zámkem 3096/3, Břeclav
Termín: 26.-27.10.2016 (začátek od 13:00 26.10.2016, konec 12:00 27.10.2016), 28.10. je svátek
(V areálu je k dispozici 15 lůžek ve třech apartmánech.)
Zájem o akci, ubytování, půjčení kola posílejte do 23.9.2016
Témata:
o Exkurze po Břeclavi, případně vyjížďka do Lednice (Nezapomeňte si proto svá kola. Pokud
potřebujete půjčit, zkusíme zajistit od místních, případně si můžete domluvit zapůjčení
z půjčovny ČD Bike v Břeclavi – otevřeno celoročně 7-20 hodin).
o Propojenost mezi strategickým dokumentem Česká republika 2030, značky Město s dobrou
adresou a odbornou problematikou Plány udržitelné městské mobility
o „Jsme z jedné planety“ a prezentace filmu „Cars vs. Bikes“ (nejde o promítání, ale pouštění
ukázek a diskuse nad strukturou daného filmu
o Zkušenosti z jiných měst, jak se pracuje s výsledky soutěže „Tady žiju“
o Česko jede
o Diskuse nad aktivitami v roce 2017
o Různé

B. PŘEHLED nejbližších PLÁNOVANÝCH AKCÍ pro rok 2016 (více na www.cyklokonference.cz)








20.9.2016, Mladá Boleslav, 10:00, Vzdělávací centrum Na Karmeli, Na Karmeli 1457 – Simply Clever
City – Chytrá řešení regulace dopravy ve městech. Konference konaná při příležitosti vyhlášení
výsledků jubilejního 15. ročníku soutěže Cesty městy. Pořádá Nadace Partnerství.
21/9/2016 - 22/9/2016, CDV, Brno, 10:00, praktický seminář pod názvem Bezpečně - chytře šetrně z místa na místo. Seminář je určen pro zástupce samospráv měst a obcí, kteří se dopravou
zabývají. Na další den je pro zájemce připraveno akreditované školení Integrované městské
dopravní plánování k udržitelné mobilitě. Pořádá CDV.
21/9/2016 - 22/9/2016, Brno, kino Scala, VEŘEJNÁ ZELEŇ - HODNOTNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ
KULTURY. Zahraniční přednášející představí aktuální pohled na tvorbu a péči o zeleň v souvislostech
v ostatní Evropě. Program dále odkáže na historický kontext zakládání veřejné zeleně, na význam
vlivu její přítomnosti pro zdravý vývoj lidské společnosti a na důležitost jejího udržení a dalšího
rozvoje v konfrontaci s klimatickými a jinými celospolečenskými změnami. Konference přiblíží
počitatelné přidané hodnoty veřejné zeleně, které nám do rukou vkládají reálné argumenty pro její
přítomnost ve městech i obcích a pro nutnost souvisejících ekonomických investic. Program a více
informací naleznete na našich stránkách:
http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/verejna-zelen-hodnotna-soucast-evropske-kultury.html
18/10/2016 - 19/10/2016, zámek Brandýs nad Labem od 9:00, seminář Labská cesta od pramene
k moři. Seminář pořádá Labská stezka ve spolupráci s MAS Střední Polabí (program je v přípravě)
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C. NABÍDKA AKTIVIT, KTERÉ BY VÁS MOHLI ZAUJMOUT
1. PREZENTACE MĚSTA (SADY MATERIÁLŮ) NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ DNE 22.9.2016
Asociace měst pro cyklisty dostala nabídku prezentace v Praze v rámci Evropského dne bez aut (22. září).
Tento den bude pražská Národní třída uzavřena a na vzniklé pěší zóně se celý den konají diskusní
setkání, program na pódiu, místa zaplní kavárničky a infostánky různých organizací. V rámci společného
stánku pod hlavičkou Asociace cykloměst - Česko jede se můžete prezentovat se svými materiály. Je
možné rozdávat tu vaše cyklomapy, zelené mapy měst nebo pozvánky na akce či tipy na výlety ve vašem
regionu. Na stánku bude celý den Jitka VRTALOVÁ, tel. 603 432 172, e: jitka.vrtalova@email.cz. Pokud
budete mít zájem, dejte jí prosím vědět, stačí poslat tiskoviny k rozdávání. Materiály prosím zasílejte
přímo do budovy pražského magistrátu. DŮLEŽITÉ: Adresu prosím uvádějte v následujícím tvaru:
Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1 Nové Město, 110 00
2. OBLÉKÁME HADA EDU
Letos naposledy mají základní školy v ČR možnost zapojit se do dopravní hry Oblékáme hada Edu, která
hravou formou motivuje děti k cestování do školy udržitelnou dopravou (pěšky, na kole či koloběžce,
veřejnou dopravou nebo spolujízdou více dětí autem). Tato hra již mnoha školám pomohla zmírnit
ranní dopravní kolaps, který vzniká chvíli před začátkem vyučování před vchodem do školy, kdy
množství aut přivážejících děti hledá místa k parkování. Hra je součástí evropského projektu Traffic
Snake Game, který úspěšně funguje již v 19 evropských zemích. Cílovou skupinou jsou zejména děti od 4
do 12 let, hra je tedy určená zejména pro třídy 1. stupně ZŠ. Do kampaně se již zapojilo 6 tis. dětí z 35
škol z celé ČR, společně se jim podařilo snížit množství emisí skleníkových plynů z dopravy cca o 7 tun
CO2. Pokud Vás tato kampaň oslovila, neváhejte se k nám připojit :-) Registrace škol probíhá online na
stránce http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/registrace/.
Materiály pro hru můžeme nabídnout bezplatně ještě patnácti školám. Další informace naleznete na
webu http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic
3. VÝSTAVA MĚSTO S DOBROU ADRESOU
Města si mohou říci o výstavu Města s dobrou adresou, která se skládá ze dvou dánských výstav,
Termíny jsou k dispozici na této adrese: http://www.dobramesta.cz/zapoj-se/zajimej-se-o-danskouvystavu-good-city/. Nyní putuje výstava do Kolína, Loun, Karlových Varů, Kadaně a Žďáru nad Sázavou.
Výstava je vždy spojena s odborným seminářem a vernisáží.
4. NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO MĚSTA
Byla vytvořená nová dceřinná webová stránka značky „Město s dobrou adresou“, která byla vytvořená
pro města - www.mesto.dobramesta.cz. Víme, že právě města nesou zodpovědnost za realizaci
konkrétních opatření. Města si z této webové aplikace (šablony pro města) mohou vytvořit svou
stránku, např. stránku www.olomouc.dobramesta.cz. Každému městu přitom odborný garant CDV
nabízí pomoc s její aplikací na místní úroveň. Některá města mohou mít problém se zřízením
samostatné webové stránky, neboť musí mít všechny informace pod svým mateřským webem. Pak by
odkaz mohl vypadat např. takto: www.otrokovice/dobramesta.cz. (P.S. odkaz je nefunkční, jde pouze o
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příklad). Nicméně v tomto případě by se musela vytvořit nová administrativa webu, do které by se
vkládaly informace.
Nejde ale jen o web. Ten má smysl být vytvořen jen tehdy, pokud jej někdo bude z města dále
spravovat, dávat zde aktuální informace a mít za sebou politika (či radu, nebo zastupitelstvo), který ho
tímto úkolem také pověří. Má se jednat o nástroj, který má pomoci komunikovat téma udržitelné
mobility s veřejností. Témata chceme také komunikovat prostřednictvím příkladů dobré praxe jak
z českého prostředí, tak ze zahraničí. Více se dozvíte na našem pracovním setkání dne 26.10.2016, nebo
na akci CDV dne 21.9.2016, nebo informace také najdete na tomto odkaze.
5. ČESKO JEDE
Asociace měst pro cyklisty získala z MMR grant na realizaci projektu Česko jede. V současné chvíli se
připravuje Memorandum o spolupráci mezi Asociací měst pro cyklisty a Czech Tourism, pod kterou
přechází značka Česko jede – www.ceskojede.cz. Nabízíme spolupráci ve dvou bodech:
a). Vytipování „nových“ tipů na výlet, které vznikly díky novým cyklistickým komunikacím, včetně
terénních; ZKONTROLUJEME VÁM VAŠI PROPAGACI NA WEBU A DOPORUČÁME ÚPRAVY PRO ROK 2017
b). Vytipování různých tipů „festivalů“ podporujících aktivní turistiku – NAPIŠTE NÁM O VAŠICH AKCÍCH,
ZAŘADÍME JE DO KATALOGU NA ROK 2017.
Nebo následující aktivity můžeme již směřovat na rok 2017. Budeme připravovat další žádost na rok
2017, ve které můžeme uplatnit propagaci vašeho regionu.
6. CYKLOPARKOVIŠTĚ
V souvislosti s parkováním jízdních kol připravujeme brožuru určenou pro nákupní centra a zástupce
veřejné správy. Prosíme proto o zaslání Vašich zkušeností, které máte s cykloboxy, především
s umístěním jízdních kol do závěsných systémů (tzv. nastojato) a vertikálními cykloboxy „na šířku“.
Fotografie dobré praxe se mohou objevit v chystané příručce, inspiraci najdete v prezentaci
„Nakupování pro všechny“ nebo v článku s nabídkou bezpečného parkování kol.

D. PŘEHLED NOVINEK, KTERÉ JSTE MOHLI PŘEHLÉDNOUT
MĚSTO S DOBROU ADRESOU


27 / 8 / 2016: Dánská výstava „Města s dobrou adresou“ poprvé v Břeclavi Výstava Město s
dobrou adresou tentokrát dorazila do Břeclavi. Vyvrcholení akce proběhlo dne 26.8.2018. Několik
fotek najdete zde. Hlavním organizátorem výstavy bylo sdružení Cyklosféra, ve spolupráci s Městem
Břeclav, Poliklinikou Břeclav P.O a Embassy of Denmark in the Czech Republic. Součástí výstavy byla
...více
 26 / 8 / 2016: Dvě konference v duchu značky Město s dobrou adresou v Brně Značka „Město
s dobrou adresou“ je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
Pokud ale hovoříme o veřejném prostoru, pak musíme hovořit i o veřejné zeleni, o jejím vlivu pro
zdravý vývoj lidské společnosti a na důležitost jejího udržení a ...více
 17 / 8 / 2016: Otrokovice podporují Města s dobrou adresou. Rada města Otrokovice schválila
připojení města k aktivitám značky Město s dobrou adresou. Město ležící na rozhraní Valašska,
Slovácka a Hané využívá příznivou geografickou polohu pro svůj další hospodářský rozvoj. Dobrá
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16 / 8 / 2016: Vyšel článek ve Veřejné správě "Iniciativa Město s dobrou adresou pomáhá
inspirovat města" Počet automobilů v České republice roste. Podle údajů Ministerstva dopravy ČR
již v roce 2015 připadlo 485 automobilů na 1 000 obyvatel. To s sebou přináší stále více problémů v
oblasti dopravy, územního plánování a znečištění měst. Jak bojovat proti tomuto trendu zhoršování
...více
8 / 8 / 2016: Město s dobrou adresou a sociologie Bylo by chybou dopravu a mobilitu, tedy i Plán
udržitelné městské mobility, spojovat jen s technickým oborem. Jedním z cílů znašky Město s
dobrou adresou je i pokusit se propojit ryze technický obor se sociologií. Není jisté, kolik dopravních
odborníků zná polského sociologa Zygmunta ...více
1 / 8 / 2016: Město Lipsko - inspirace pro značku Město s dobrou adresou Samotná značka Město
s dobrou adresou vznikla vlastně na základě spolupráce s městem Lipsko, které patřilo před 25 lety
k východoněmeckému bloku a stálo tak na pomyslné startovací čáře společně s českými a
slovenskými městy. Lipsko přitom dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou ...více
30 / 7 / 2016: Byla zavedena nová služba pro podporu značky Město s dobrou adresou Díky
Asociaci měst pro cyklisty od dnešního data bude v aktualitách na stránce
www.mesto.dobramesto.cz postupně zveřejněnovány novinky z portálu www.eltis.org (portálu o
městské mobilitě. První přeložený článek má název: Mnichovská čtvrť nabízí svým obyvatelům
...více
21 / 7 / 2016: Vzniká nová platforma pro udržitelnou mobilitu pod křídly značky Město s dobrou
adresou S otázkou, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život, si
dopravní odborníci lámou hlavu už řadu let. Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich
měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. Dopravní zácpy, ...více

INFORMACE Z OBLASTI MĚSTSKÉ MOBILITY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY








31 / 8 / 2016: Řešení pro parkování jízdních kol. Parkovací systém pod značkou Bike Safe Box je
navržený pro zajištění bezpečného veřejného parkování jízdních kol a úschovy dětských kočárků,
koloběžek či zavazadel. Do jednoho boxu je možné umístit minimálně 2 jízdní kola, kolo se
zavazadly, dětský ...více
30 / 8 / 2016: Rozhovor s národním cyklokoordinátorem Jaroslavem Martinkem: Musíme spolu
komunikovat. Internetový portál Hybrid.cz zveřejnil dnes rozhovor s národním cyklokoordinátorem
Jaroslavem Martinkem: Musíme spolu komunikovat Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek se
snaží pomáhat českým městům v rozvoji. Setkává se s konzervativností Čechů, kterým vysvětluje, že
automobilisté ...více
23 / 8 / 2016: Jak rozhýbat české školáky a možná i tuto společnost? Nedostatek pohybu a s ním
související nadváha či obezita jsou spojeny s mnoha zdravotními problémy. Už v dětském věku se
mohou projevit nemoci srdce a cév, metabolické či endokrinní komplikace, zažívací, ortopedické či
dermatologické těžkosti. Pár faktů uvádíme ...více
14 / 8 / 2016: Nečistoty v ovzduší: přínosy cyklistické a pěší dopravy jsou větší než způsobené
škody V Česku se často vedou diskuse o tom, zda je zdravé jezdit na kole po městě, když zde jezdí
tolik aut. To má cyklista dýchat? Studie BBC naznačuje, že přínosy, které má pěší a cyklistická
doprava pro naše zdraví, převyšují škodlivé dopady nečistého ovzduší ...více
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2016/08/17 Zklidňování dopravy v českých podmínkách? Jak jsou na tom naše města se
zklidňováním dopravy a s tzv. Zónami 30? Někde možná lépe, někde hůře, ale jedno je jisté. V
zemích s vyspělým systémem zvyšování bezpečnosti silničního provozu... Číst dále
2016/08/11 Město, veřejnost a neziskový sektor. Když v Grazu chtěli plošně zklidnit dopravu
v celém městě, město k tomu dělalo rozsáhlou kampaň, ale i tak po zavedení opatření si lidé na
nové opatření chvíli zvykali, než jim došlo, že je to dobré. U nás podobné kampaně ze strany měst
zatím chybí. Možná je to dáno... Číst dále
3 / 8 / 2016: Jaká má být městská mobilita? „Sustainable”, “healthy”. “clear”, “smart” ? Pokud se
řeší městská mobilita, pak je často spojována s anglickými slovy jako jsou „sustainable”, “healthy”.
“clear” a “smart”. Není ale nikdy jisté, zda český překlad vystihne samotnou podstatu těchto slov,
neboli, co znamená, že město má být udržitelné, ...více
2016/07/31 Evropská komise představuje strategii pro nízkoemisní mobilitu. Řada měst si v
současné chvíli nechává zpracovávat strategické dokumenty, které řeší městskou mobilitu a je
jedno, zda je chytrá, čistá, nebo udržitelná. Otázkou je, zda ví, proč to vlastně mají dělat. Ještě jsme
si to v Česku nevyjasnili a už Evropská komise představila... Číst dále
25 / 7 / 2016: První cyklistická zóna na území Ostravy První cyklistická zóna na území Ostravy byla
v tomto týdnu zřízena v Hrabové. Je to v místě jedné z nejstarších cyklistických tras, která byla na
tělese zrušené tramvajové trati vyznačena v 90. letech minulého století. Podél původní ...více
2016/07/30 - Mnichovská čtvrť nabízí svým obyvatelům služby v oblasti elektromobility (Německo).
Na nově vybudovaném sídlišti v Mnichově vznikla nová služba, půjčovna elektrických vozidel pro
obyvatele čtvrti, kteří je mohou využívat pro svou každodenní mobilitu. V nové zástavbě
Domagkpark může bydlet cca 4000 lidí, pro které zdejší stavitelé na konci května... Číst dále

CHCETE O SOBĚ DÁT VĚDĚT?
Níže najdete přehled nejnovějších informací o akcích v českých městech. Pokud chcete přidat také novinky z
Vašich měst, zašlete je na info@cyklomesta.cz, rádi budeme sdílet.






30 / 8 / 2016 Na bicyklu z Otrokovic do Dubnice. Do Dubnice na kole? Proč ne! Téměř
osmdesátikilometrová silniční trasa z Otrokovic do slovenské Dubnice nad Váhom je připravena pro
hobby cyklisty na sobotu 24. září 2016.
29 / 8 / 2016: Evropský týden mobility v Otrokovicích MHD zdarma, projížďky na kolech i na inline bruslích, sportovní akce i výuka pravidel bezpečné jízdy, to všechno se koná v rámci Evropského
týdne mobility v týdnu 16. - 22. září v Otrokovicích.
28 / 8 / 2016: Další kolo hry "Oblékáme hada Edu" proběhne na podzim v českých školách
Základní školy v ČR se mohou letos na podzim znovu zapojit do dopravní hry Oblékáme hada Edu,
která hravou formou motivuje děti k cestování do školy udržitelnou dopravou (pěšky, na kole či
koloběžce, veřejnou dopravou nebo spolujízdou více dětí autem). Tato hra již mnoha školám ...více
25 / 8 / 2016: Lepší život ve městě - Vsetín chce o tom debatovat Není jen důležité se někam
dostat, ale stejně důležité je to, jak se tam dostat, aby to co nejméně zatěžovalo ostatní. Tak přesně
na dané téma ve Vsetíně proběhne dne 27.9.2016 přednáška na téma "Lepší život ve městě", která
bude zaměřena na problematiku udržitelné městské ...více
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22 / 8 / 2016: Výstava Město v pohybu dnes začala v Hradci Králové V Hradci Králové dnes začala
výstava Město v pohybu (kola v Kodani) a potrvá až do 16.9.2016. Více o akci se můžete dozvědět z
přiloženého letáku. Za zmínku také stojí, že dne 21.8.2018 byl instalován první hradecký sčítač
cyklistů.
24 / 8 / 2016: Cyklopumpy "Pro cyklistovu duši" Cyklopumpy "Pro cyklistovu duši" postupně
dobývají další a další města České republiky, a stávají se tak důležitým prvkem v městském
mobiliáři. Další informace jsou dostupné na
https://www.facebook.com/pages/Biketower/405141886218333
17 / 8 / 2016 Začala fotosoutěž Letní Zlín v pohybu a v pohodě. Zlínský magistrát vyhlásil
fotosoutěž Letní Zlín v pohybu a v pohodě. Soutěžit se bude do 22. září v rámci projektu Zlín v
pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu.
15 / 8 / 2016 Cyklojízda večerním Zlínem se povedla. Na 350 cyklistů se v pátek večer sešlo na
zlínském náměstí Míru, aby společně vyrazili na cyklojízdu ulicemi města po trase dlouhé18
kilometrů.
13 / 8 / 2016: Plány na opatření v Liberci. V Liberci vznikne nová cyklostezka. Povede od ulice
Hrázděná po Barvířskou v délce cca 200 metrů a stane se součástí mezinárodní cyklotrasy Odra Nisa. Město Liberec nyní získalo dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 300 000 Kč na
zpracování projektové ...více
10 / 8 / 2016: Zlínem projede večerní cyklojízda. Už v pátek projede ulicemi Zlína cyklistický
peloton. Nepůjde však o žádný závod, ale o pohodovou večerní vyjížďku v rámci akce s názvem
„Cyklojízda večerním Zlínem“. Smyslem akce je podpořit cyklistiku jako alternativní způsob dopravy,
zejména pro městské ...více
2 / 8 / 2016: Prázdninové novinky pro ostravské cyklisty Nově vzniklý Cykloaktiv si dal jako jednu
z priorit výchovu chodců a cyklistů k vzájemné ohleduplnosti. Proto odbor dopravy Magistrátu
města Ostravy nechal vyrobit nálepky, které mají upozornit chodce na místo křížení nebo souběhu
s cyklistickou stezkou (žlutá nálepka) a na místa, ...více
27 / 7 / 2016: Praha 4 hledá nového cyklokoordinátora Městská část Praha 4 hledá nového
zaměstnance, terý by měl na starosti rozvoj cyklodopravy. Případní zájemci, posílejte přihlášky
nejpozději do 4.srpna na adresu: Úřad městské části Praha 4personální odděleníAntala Staška
2059/80b140 46 Praha 4 Podrobné ...více
25 / 7 / 2016: První cyklistická zóna na území Ostravy První cyklistická zóna na území Ostravy byla
v tomto týdnu zřízena v Hrabové. Je to v místě jedné z nejstarších cyklistických tras, která byla na
tělese zrušené tramvajové trati vyznačena v 90. letech minulého století. Podél původní ...více
23 / 7 / 2016: Kolín má veřejnou pumpu „pro cyklistovu duši“ Kolín je dalším městem, kterým
není lhostejná "cyklistova duše". Na výjezdu z Kolína směr Hradišťko, Velký Osek byla na velmi
frekventované cyklostezce, poblíž křižovatky Veltrubská/ Zličská, umístěna veřejná pumpa pro
cyklisty. Instalace proběhla 22.7.2016 za úsměvu ...více
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Podrobnosti ke všem aktivitám asociace jsou k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/
Přehled všech novinek asociace je k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/novinky/
Nově: novinky z oblasti městské mobility: http://mesto.dobramesta.cz/aktuality
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