INTERNÍ ZPRAVODAJ ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY:
03/2017
6. 4. 2017
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2017 do
31. ledna 2017, a to na účet asociace - 3331748359/0800, Česká spořitelna, a. s.. Prosíme o
jeho zaslání na daný účet. Do zprávy pro příjemce napište jméno města. Omlouváme se
těm, kteří již takto učinili.
2. Na odkaze http://www.cyklomesta.cz/pro-media-dokumenty/zapisy-valna-hromadaspravni-rada/ byla zveřejněna výroční zpráva 2016. Zápis z Valné hromady bude umístěn na
tomto odkaze do 9.4.2017
B. WEBY A FILOSOFIE ZNAČKY MĚSTA S DOBROU ADRESOU V NOVÉM KABÁTĚ
Na Valné hromadě byly odsouhlaseny aktivity asociace pro rok 2017, které korespondují
s přehledem umístěným na tomto odkaze - http://www.cyklomesta.cz/aktivity/. V rámci tohoto
zpravodaje pak informujeme, že byly značně upraveny weby značky Města s dobrou adresou, aby
byly srozumitelnější. Shodou okolností na posledním setkání Rady Vlády pro udržitelnou dopravu
dne 28.3.2017 na adresu podpory městské mobility také zaznělo, že její propagace musí být
rozdělena dle cílových skupin. Tomu odpovídá i značka Města s dobrou adresou, která prezentuje
problematiku městské mobility trojím způsobem:
1. Oslovuje nejširší populaci. Za tím účelem jsou na webu www.dobramesta.cz informace
napsány co nejjednodušší formou. Nebojí se používat příklady ze života a také je zde pár videí.
2. Zaměřuje se na odborné znalosti k problematice městské mobility a dopravy. Byla připravena
velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí na webu
www.mesto.dobramesta.cz
3. Důraz je dán na místní úroveň. Za tím účelem jsou postupně vytvářeny místní weby např.
www.prerov.dobramesta.cz, www.otrokovice.dobramesta.cz , www.olomouc.dobramesta.cz (v
tomto případě je dán důraz na komunikaci s veřejností.
C. VÝSTAVA MĚSTA S DOBROU ADRESOU
už máme k dispozici upřesněný program výstavy na následující tři měsíce:
http://www.dobramesta.cz/zapoj-se/zajimej-se-o-danskou-vystavu-good-city/
Praha 10.-13.4.2017 Výstava bude prezentována v rámci Týdne diverzity, což je festival, který
pořádá Filozofická fakulta UK: http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Pardubice 18. 4.-2. 5. 2017
Jihlava 3. 5. - 27. 5. 2017
Pelhřimov 28. 5. - 5. 6. 2017
Otrokovice 6. 6. 2017 Výstava bude prezentovaná na slavnostním vyhlášení soutěže Do práce na
kole.
Oslavany 7. - 30. 6. 2017

D. POZVÁNKA NA AKCE (NA DUBEN):
Nově jsme pro vás vytvořili odkaz: http://mesto.dobramesta.cz/akce , na kterém budeme
postupně zveřejňovat zajímavé akce spojené s městskou/regionální mobilitou. V dubnu nás čeká:





10.–13. 4. 2017- Týden diverzity (budovy FF UK a komplex budov v Hybernské 4).
www.tydendiverzity.cz, 10.4.2017 - otevření výstavy Město s dobrou adresou; 11.4.2017 16:00 - Hybernská 4, Praha - Představení výstavy, promítnutí filmu Lidský rozměr:
13.4.2017 - 11:30, Hybernská 4, Praha - Diskuse na téma: "Partnerství městská mobilita"
24. 4. 2017 - Mezinárodní konference Nástroje pro mobilitu 21. století (Autoklub České
republiky, Praha). http://www.cdv.cz/registrace/.
25.-27.4. 2017 - Konference České parkovací asociace (Hotel Luna u Ledče nad Sázavou).
http://www.parkovaciasociace.cz/clanek/243-4-konference-ceske-parkovaci-asociace/

E. PŘEHLED NOVINEK
Zdroje: www.dobramesta.cz a www.cyklomesta.cz
Novinky byly roztříděné dle témat na webu www.mesto.dobramesta.cz a
http://www.dobramesta.cz/objevovat/zajimavosti-z-roku-2016/.
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Jízdní kolo a vlak: 7 kroků, jak dostat víc lidí na správnou cestu. Pouhých sedm kroků stačí
k tomu, aby dálkové a mezinárodní vlaky využívalo mnohem víc lidí než dnes a do ovzduší
se tak dostalo méně emisí skleníkových plynů. Dne 13. března vydala Evropská cyklistická
federace novou zprávu nazvanou ‘Jízdní kola a vlaky: sedmero služeb, které vykouzlí úsměv
na tváři cyklisty’. Zpráva uvádí sedm opatření, která mohou posílit ...více
Pozměňovací návrh řešící úschovu jízdních kol v zákoníku práce. Také vás trápí problém s
parkováním kola v místě zaměstnání? Stávající zákoník práce v § 226 na úschovu jízdních
kol bohužel nemyslí. Přitom do 31. 12. 2006 podle § 145 předchozího zákoníku práce byl
zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu obvyklých dopravních prostředků,
pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět (s výjimkou ...více
Do práce na kole a "Cycling Friendly Employe" (CFE). V České republice známe projekt Do
práce na kole. Stejný projekt realizovala i Evropská cyklistická federace spolu s dalšími
partnery. Asociaci měst pro cyklisty pak zaujala akce "Zaměstnavatel přátelský vůči
cyklistům", o které budeme informovat v březnu 2017. Tato novinka se pak zaměřuje na
výstupy evropského projektu, který dostal půl milionu lidí ven z aut. Autorem novinky
...více
Nová soutěž podpoří dojíždění do rachoty na kole Po celý květen budou mít Kroměřížané
možnost soutěžit v rámci kampaně Do rachoty Kolem KM, kterou pořádají město Kroměříž
a spolek Kolem KM. Kampaň je určena na podporu pohybových aktivit v každodenním
životě a je místní obdobou kampaně Do práce na kole. Na výherce ve čtyřech kategoriích
...více
Svět ženy: Kolo je "in" Jsou v českých městech podmínky pro jízdu na kole? Jaké nejčastější
mýty a omyly jsou spojené s jízdou na kole do práce? Jsou u nás cykloměsta, o kterých se





















možná neprávem příliš neví? A kam na dovolenou s kolem a rodinou? Vydavatelství Burda
se ve svém speciální ...více
Beroun vybudoval první městskou síť bezpečných cykloboxů. Město Beroun jako první
v České republice vytvořilo městskou sít cykloboxů Bike Safe Box. Poskytlo tak svým
občanům i cykloturistům zcela nové možnosti cyklodopravy. Město Beroun dlouhodobě
podporuje rozvoj cyklodopravy i cykloturistiky. V předchozích letech byly za podpory dotací
vybudovány nové cyklostezky ...více
Úspěšné příběhy z Leadership Programme 2016 Leadership Programme podporuje budoucí
vedoucí pracovníky v oblasti podpory cyklistické dopravy a snaží se pomoci organizacím
v jejich transformaci – ať už v oblasti zdrojů, struktury nebo efektivity. V určitém období
fungování každé organizace nastává ideální příležitost ...více
Kolo Zlín. Nová značka městské cyklistiky. Město Zlín představilo novou značku Kolo Zlín,
která by měla nově označovat služby pro cyklisty. Hlavním motivem je grafické ztvárnění
cyklistického řetězu, protože bez řetězu není kolo, řetěz spojuje sílu cyklisty s kolem. Řetěz
je také symbolem jednoty, jednotlivé články drží ...více
Cyklostezka Oslavany-Ivančice patří mezi nejvíce využívané stezky v Jihomoravském kraji.
Stezka Oslavany - Ivančice, která byla uvedena do provozu před dvěma lety, odvádí cyklisty
z nebezpečné silnice II. třídy mezi dvěma centry v regionu, kterými jsou města Oslavany a
Ivančice. Od 1.1. 2016 do 30.11. 2016 byl na cyklostezce umístěn sčítač průchodů na této
trase. Kolem sčítače projelo nebo prošlo ...více
Již více než 900 000 km v systému veřejných kol v irském Corku. Podle nově získaných údajů
lidé na veřejných jízdních kolech v irském Corku urazili už 914 953 km, to je třikrát
vzdálenost Země – Měsíc. V Corku žije 119 000 obyvatel a podle irského Národního úřadu
pro dopravu zdejší systém veřejných kol registruje ...více
Praha spustila web a aplikaci zmente.to. Hlavní město dnes spustilo v ostrém provozu
webové stránky a aplikaci pro mobilní telefony zmente.to. Je to nejrychlejší cesta, jak
mohou lidé posílat své náměty, připomínky a stížnosti z oblasti dopravy. Díky zmente.to je
vše na jednom místě a všechny vzkazy se dostanou rychleji ...více
Aktuální mapa tras EuroVelo bude oficiálně představena na ITB 2017 v Berlíně. EuroVelo je
síť patnácti dálkových cyklotras, které propojují celý evropský kontinent. Každé tři roky
přichází nová, aktualizovaná podoba orientační mapy tras EuroVelo. Po úspěchu předchozí
edice se mapa z roku 2017 stane hlavním propagačním nástrojem sítě ...více
Regionální úsilí o změny v Bruselu. Současná Brusel není zrovna vyhlášená pro svoji
cyklistickou infrastrukturu a celkové zázemí pro cyklisty, naštěstí se blýská na lepší časy.
Podle členských organizací ECF Fietsersbond, GRACQ a Pro Velo a Regionální vlády v
Bruselu, která je ...více
Nová zpráva ECF vyzývá k realizaci vyvážených strategií elektromobility, které zohledňují
potenciál elektrokola. ECF dnes zveřejnila novou zprávu pod názvem Elektromobilita pro
všechny: daňové pobídky pro elektrokola. "I přes jejich nesporné výhody a nákladovou
efektivitu stojí elektrokola stále mimo strategie zaměřené na elektromobilitu. Proto se na
jejich potenciál snažíme upozornit všechny, kdo mají ...více
Jeden (centrální) mozek vládne všem ECF: "Součástí naší pomoci, kterou se snažíme
podpořit roli cyklistické dopravy a cyklistického průmyslu v chytré, propojené a sdílené
mobilitě, je spolupráce s vizionáři a hlavními odborníky, kteří udávají tón právě v oblasti
nové ...více























Klánovice: první pražské B+R parkoviště s cykloboxy. V časopise Dopravní inženýrství
02/2016 vyšel článek Klánovice: první pražské B+R parkoviště s cykloboxy, který přibližuje
detaily nového B+R parkoviště u železniční stanice Praha – Klánovice. Jedná se o první
pražské B+R parkoviště kombinující ...více
Cyklostezka povede z Chebu až do Německa. Dvoukilometrový úsek cyklostezky do
Waldsassenu chce ještě letos dokončit město Cheb. Jde o stezku, která vede po bývalé
slapanské železniční trati. S realizací posledního dvoukilometrového úseku chce město
Cheb začít v létě, vyhrazeny na to jsou finance z rozpočtu. Nová cyklostezka ...více
Polabský Kolín aspiruje na polepšení. Seminář na téma Města s dobrou adresou se
uskutečnil ve čtvrtek 8. září od 14 h. v zasedací síni kolínské radnice. Kromě pořadatelů, lidí
z radnice a zastupitelů přilákal i čtyři zástupce veřejnosti, celkem se v zasedačce usadilo
okolo tuctu lidí. Událost se uskutečnila v návaznosti na inspirativní ...více
Kolín čekají v roce 2017 změny v dopravě i sociálních službách. Město Kolín se začátkem
roku 2017 stalo dalším členským městem Asociace cykloměst. O budoucnosti dopravy a
vizích pro město hovoří místostarosta Tomáš Růžička. „Ne každé město dokáže svým
občanům nabídnout to, co dnes umí Kolín,“ říká v rozhovoru ...více
Registrace Do práce na kole začala. Se začátkem března startují po celém Česku registrace
do soutěže Do práce na kole. Cílem kampaně je hravou formou přivést obyvatele měst
k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a také vnést více radosti a
pohybu do běžného pracovního ...více
Občanská Břeclav se probouzí Ve čtvrtek 9. února se v břeclavské Cyklosféře velmi živě
diskutovalo o rozvoji města, vazbách mezi dopravou, územním plánem, životním
prostředím, veřejným prostorem a dalšími tématy. Občanské iniciativy zkoumají složení
uživatelských skupin, propracovávají ...více
Připravuje se koncepce rozvoje česko-polského příhraničí. Rozvoj služeb pro cykloturisty by
měl umožnit nový projekt s názvem „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v
polskočeském příhraničí“, který právě odstartoval v polské Wroclawi. Projekt realizovaný v
rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a spolufinancovaný ...více
Projekt Zlín v pohybu pokračuje sérií seminářů o dopravě. Projekt Zlín v pohybu – zdravě,
bezpečně, na pohodu vstupuje do další fáze. V návaznosti na schválení dopravní koncepce
města „Generel dopravy pro město Zlín“ přinese v následujících měsících sérii seminářů pro
občany, zástupce podniků a ...více
RAKOUSKO: Vídeň: Město přispívá obyvatelům na nákladní kola. Město Vídeň začne od
března 2017 finančně podporovat své obyvatele a zaměstnavatele při nákupu nákladních
kol. V případě nákupu běžného cargokola přispěje město částkou až 800 €, maximálně ale
do 50 % ceny bicyklu. Podmínkou je nákup nového kola a nutnost kolo dále vlastnit alespoň
...více
Příklady vedení cyklistů z Kolína nad Rýnem a Wuppertalu. Pro inspiraci uvádíme několik
příkladů vedení cyklistů z Kolína nad Rýnem a Wuppertalu (vše frekventované hlavní místní
komunikace). Informace připravil Ing. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu,
v.v.i. Kompletní fotodokumentace je uvedena na akadamii městské mobility: ...více
Kolumbie motivuje státní zaměstnance k jízdě do práce na kole. Státní zaměstnanci v
Kolumbii budou dostávat půl dne placeného volna, pokud přijedou do práce třicetkrát na
kole. Stanoví to nový zákon, který tento týden podepsal kolumbijský prezident Juan Manuel







Santos a o němž informuje prezidentský úřad na svých internetových stránkách. Zdroj:
...více
Počet aut před českými a slovenskými školami poklesl o více než čtvrtinu, děti bavilo chodit
pěšky nebo jezdit na kole. Do kampaně Oblékáme hada Edu se během posledních tří let
podařilo zapojit na 60 škol v ČR a přes 30 škol na Slovensku. Díky změně dopravního
chování dětí a jejich rodičů se školám podařilo v průběhu kampaně ušetřit cca 11 tun emisí
CO2 v ČR a 5 tun emisí CO2 na ...více
Ti nejlepší evropští odborníci na cyklodopravu připravují návrh evropské cyklostrategie.
Níže je uveden překlad ze stránek Evropské cyklistické federace ke zpracování evropské
cyklostrategie. 14. února 2017 se v Bruselu sešla špička odborníků, kteří se zabývají
cyklodopravou a dalšími souvisejícími obory, aby pokračovali v diskuzi na téma ...více
Cykostezka Oslavany - Ivančice zažila první skutečně velkou vodu. Cykostezka Oslavany Ivančice zažila první skutečně velkou vodu. Překotné tání po tuhé zimě vzedmulo řeku
Oslavu a rozlitá řeka s masou ledových ker zatopila cyklostezku. Okamžitě po opadnutí
hladiny byla cyklostezka oslavanskými Technickými službami a hasiči uklizena a je znovu
průjezdná. Není nic poškozeno, ...více

DALŠÍ TÉMATA
A.

VŠEOBECNÝ KONTEXT MĚSTSKÉ MOBILITY











Čistá inspirace přírodou: Lublaň. Snížit za patnáct let emise ve městě až o 70 procent? Nic
nemožného pro Lublaň, honosící se titulem Evropské zelené město za rok 2016. Podívejme
se, co pro to v hlavním městě Slovinska udělali. Na začátek je dobré zmínit, že ocenění
Evropské zelené město se každoročně uděluje městům, která výjimečným způsobem pečují
o své životní prostředí. Záměrem ...více
Řekni to Vídni: aplikace na podněty obyvatel Vídeň v rámci digitální strategie spustila v
únoru 2017 aplikaci, která obyvatelům umožňuje během půl minuty poslat jakýkoli podnět.
Zaslané návrhy přímo na místě vyřeší zásahová skupina a případ v aplikaci označí za
vyřešený. Podobnou aplikaci má i Praha. Vídeňané mohou prostřednictvím této aplikace
posílat podněty přímo městské správě. Každý, kdo ...více
Vídeň dá svým občanům až 800 € na nákup nákladních kol. Město Vídeň začne od března
2017 finančně podporovat své obyvatele a zaměstnavatele při nákupu nákladních kol. V
případě nákupu běžného cargokola přispěje město částkou až 800 €, maximálně ale do 50
% ceny bicyklu. Podmínkou je nákup nového kola a nutnost kolo dále vlastnit alespoň po
dva roky. V případě pořízení elektrifikované verze mohou obyvatelé obdržet ...více
Bruselský plán městské mobility se dočká zpětné vazby od veřejnosti. Minulý měsíc
zahájili v Bruselu proces participace veřejnosti v přípravě regionálního plánu mobility. Plán
mobility pro bruselský region obsahuje konkrétní detaily nezbytné pro realizaci
významných opatření v oblasti mobility, která definuje regionální plán udržitelného rozvoje.
Hlavním cílem je snížit objem příchozí i odchozí dopravy v Bruselu o 20 %, vybudovat ...více
Malmö a Brusel získali cenu za udržitelnou mobilitu . Evropská komise dnes (21.3.2017)
oznámila vítěze Evropských cen za udržitelnou městskou mobilitu pro rok 2016. Stalo se tak
na slavnostním setkání v Bruselu. Cenu Evropský týden mobility 2016 získalo švédské město
Malmö za dlouhodobý důraz na aktivní způsoby dopravy. 5. ročník ceny za plán udržitelné
městské mobility vyhrál belgický Brusel za úspěšnou strategii ...více

















Praha připravuje plán mobility, první část je k dispozici veřejnosti. Hlavní město Praha
připravuje ve spolupráci se Středočeským krajem Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.
Vychází z celoevropské metodiky pro tvorbu Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP), po
svém dokončení v roce 2018 se stane hlavní koncepcí v oblasti dopravy pro Pražskou
metropolitní oblast. Výstupem první fáze projektu je dokument P+ Analýza. Dokument je ke
stažení ...více
Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR" Dne 22.3.2017 byla
schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Realizace jednotlivých opatření a politik
navržených Politikou v kombinaci s opatřeními navrhovanými ve Střednědobé strategii
zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020), Národním programem snižování
emisí v ČR a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR bude rovněž
směřovat ...více
Co bychom měli vědět o Programech zlepšování kvality ovzduší? Programy zlepšování
kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR.
Programy zlepšování kvality ovzduší se vydávají v případě, že je v zóně nebo aglomeraci
(PNG, 58 kB) (definované v příloze č. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) překročen ...více
Publikace Signály Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na téma čistá mobilita.
Zveřejňujeme informaci o publikaci Signály, kterou každoročně vydává Evropská agentura
pro životní prostředí (EEA) na aktuální téma. Na rozdíl od ostatních publikací EEA je určena
pro širší veřejnost a navíc i překládána do češtiny. Poslední Signály z roku 2016 jsou
zaměřeny na téma čistá mobilita, stručné info k je možné stáhnout v elektronické podobě:
...více
Prezentace o městské mobilitě (Technická univerzita v Delftu). Informací o městské
mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství
městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská
síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge
Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu ...více
Prezentace o městské mobilitě a městské plánování (britská universita Manchester).
Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje
projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne
14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European
Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k
tématu městské ...více
Města bez aut. Už brzy. Znečištění, hluk a nebezpečnost. To jsou hlavní důvody, proč
eliminovat auta z center světových měst. Nejradikálnější cestu zvolila madridská
primátorka, která prohlásila, že před skončením jejího období v roce 2019 chce na hlavní
nákupní ulici Gran Vía zakázat provoz osobních aut. Madrid však není jedinou metropolí,
která chce auta v centrech zakázat. Ekologové ...více
Diskuse na téma: Evropské finance, evropská regulace, výměna znalostí. Informací o
městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt
"Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12.
2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban
Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k
tématu městské ...více



B.

Dávný spor: Adam Smith vs. John Nash; Jeden (centrální) mozek vládne všem. Systémy
plánování tras a navigační systémy v tichosti změnily způsob, jakým vnímáme město,
v němž žijeme, i způsob, jak cestujeme. Natolik jsme si zvykli na navigaci, že si už ani
nevzpomeneme na statické mapy, které jsme zkoumali v atlasech, ani na ty obrovské
skládací mapy, které byly uložené v palubní desce auta. V současnosti se hodně změnilo.
Nejenže dostanete ...více

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MĚSTSKÉ MOBILITY

Průřezová témata zahrnují: územní a hospodářský rozvoj, kvalita a dostupnost dopravních služeb a
infrastruktury, životní prostředí (čistá mobilita), zdraví (aktivní mobilita), bezpečnost, sociální vyváženost a
genderovou rovnost.
BEZPEČNOST





Evropská komise znovu odkládá návrh předpisů pro bezpečnost vozidel! (13.3.2017)
Minulý týden oznámila Evropská komise v rámci pracovní skupiny pro motorová vozidla, že
návrh předpisů o bezpečnosti vozidel se odkládá přinejmenším na březen 2018!
Technologie vozidel se přitom v posledních letech vyvíjejí neuvěřitelným tempem a různé
stupně alespoň částečně autonomního řízení jsou u těch nejdražších vozů téměř
standardem. Se zatajeným ...více
Děti v norském Oslu používají aplikaci k vyhledávání dopravních problémů. V norském
Oslu vytvořili mobilní aplikaci, která z dětí udělá "tajné agenty" a slouží jako motivační
nástroj – dětem jedou do školy na kole nebo jdou pěšky a cestou zaznamenávají dopravní
problémy. Prostřednictvím aplikace Tajný agent mohou děti jako špioni informovat o
nebezpečných křižovatkách, poničených chodnících, přerostlé zeleni, poškozených
pouličních ...více

EKONOMIKA / FINANCE



Čas jsou peníze …: Události ČT: Hodiny v dopravních zácpách. Víc než jeden celý den z
loňského roku strávili Pražané v dopravní zácpě - po celém Česku to bylo průměrně 18
hodin. Podobně na tom jsou města Česká Budějovice, Hradec Králové, Brno, Liberec a
Plzeň. I proto si města nyní nechávají zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility, aby
jim pomohl redukovat problémy s dopravou. Pokud by se totiž další používání ...více

FILOSOFICKÝ, SOCIOLOGICKÝ A POLITICKÝ POHLED, aneb seriál „O hodnotách“





Deset knih, které doporučuje Václav Cílek. Václava Cílka jsme si jako podporovatele značky
Město s dobrou adresou nevybrali náhodou. Doprava je technický obor a většinou o něm
rozhodují technicky zaměření lidé. Jenže dopravní prostředky využívají lidé a s tím si občas
technické obory moc neví rady. Ve světě techniky se dá vše změřit, zvážit, vyčíslit, jenže
člověk se nedá naformovát do tabulek. Proto ...více
O manipulaci, předpravdě, postpravdě, faktech. V Olomouci každoročně probíhají tzv.
Ekologické dny (EDO). Loňské byly na téma "Co nás vyhání z domovů? Společná porada o

našem světě." V programu EDO nechyběla ani reflexe z pohledu života ve městě Olomouci,
s důrazem na dopravu, mobilitu, aneb řešení pohybu lidí po městě. Diskutovalo se také na
téma, zda se vůbec mohou hodnoty propojovat s otázkami řešení dopravy ...více
PLÁNY MOBILITY





S aktivní dopravou na váš oblíbený fotbalový zápas – příklad dobré praxe z Velké
Británie. Fotbalový klub Brighton&Hove Albion má v současnosti základnu na stadionu
American Express Community Stadium, kterému se běžně říká "Amex". Klub spolu s
místními úřady připravil dopravní plán, jehož cílem je přimět fanoušky, zaměstnance a další
návštěvníky, aby ke stadionu jezdili spíš na kole nebo veřejnou dopravou, případně chodili
pěšky, a omezili jízdy ...více
Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem. V polovině března 2017 se
ve Zlíně uskutečnil semináře na téma „Udržitelná městská mobilita a společenská
odpovědnost firem“. Příklad hodný následování. Na semináři byly kladeny tyto otázky. Jak
mohou firmy a instituce přispět k řešení dopravních problémů města? A co jsou to firemní
plány udržitelné mobility? V příloze je uvedena inspirující prezentace na dané ...více

VZDĚLÁVÁNÍ







Výzva pro města, která chtějí změnit městskou mobilitu (12.3.2017). Iniciativa pro
městskou mobilitu (Urban Electric Mobility Iniciative – UEMI) a síť pro záležitosti městské
mobility SOLUTIONS Network pořádají výzvu pro evropská města, která se chtějí zapojit do
jejich iniciativy, ať už jako školitelé, nebo jako nováčci. SOLUTIONS Network a UEMI hledají
zainteresovaná města, která by spolupracovala na realizaci opatření v oblasti udržitelné
...více
Dopravní inženýrství 02/16. Představujeme obsah čísla Dopravní inženýrství 02/16.
Časopisy 2016 i předplatné na rok 2017 lze objednat v internetovém obchodě nebo emailem: obchod@edip.cz. Bezpečnost dopravy Oceněná řešení v soutěži Cesty městy, Anna
Petříková Znovu o zvlněných chodnících – nevhodném „módním“ výstřelku, Zora Šachlová
„Místa pro přecházení“ stále aktuální, ...více
Ve Zlíně dne 13.3.2017 proběhly dva semináře na téma udržitelné mobility. Ve Zlíně dne
13.3.2017 proběhly dva semináře. Nejprve od 13:00 hodin na téma „Udržitelná městská
mobilita a společenská odpovědnost firem“ a od 16:00 na téma „Perspektivy cyklistické
dopravy ve Zlíně“. Seminář „Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem“
Jaká je nová dopravní koncepce města Zlína? Jaký bude mít dopad na firmy a instituce
...více

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI



Řekni to Vídni: aplikace na podněty obyvatel Vídeň v rámci digitální strategie spustila v
únoru 2017 aplikaci, která obyvatelům umožňuje během půl minuty poslat jakýkoli podnět.
Zaslané návrhy přímo na místě vyřeší zásahová skupina a případ v aplikaci označí za
vyřešený. Podobnou aplikaci má i Praha. Vídeňané mohou prostřednictvím této aplikace
posílat podněty přímo městské správě. Každý, kdo ...více









Ve Frankfurtu představují studentské návrhy dopravních uzlů pro projekt CHIPS. Datum
21. února bylo už nějakou dobu jasně označené v kalendářích patnácti studentů dvou
německých univerzit – Univerzity umění a designu v Offenbachu nad Mohanem a
Univerzity aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. V tento den studenti představili
své finální návrhy „Mobilních uzlů mobility“, jak znělo zadání. Německý partner projektu
CHIPS Regionalverband ...více
Bruselský plán městské mobility se dočká zpětné vazby od veřejnosti. Minulý měsíc
zahájili v Bruselu proces participace veřejnosti v přípravě regionálního plánu mobility. Plán
mobility pro bruselský region obsahuje konkrétní detaily nezbytné pro realizaci
významných opatření v oblasti mobility, která definuje regionální plán udržitelného rozvoje.
Hlavním cílem je snížit objem příchozí i odchozí dopravy v Bruselu o 20 %, vybudovat ...více
Pražské židle & stolky. V minulém roce se v Praze na několika místech objevily židle
a stolky. Nový městský mobiliář oživuje veřejná prostranství, kde se dříve nedalo na delší
dobu příjemně zdržet. Pilotní projekt Pražské židle & stolky zaznamenal v roce 2016 velký
úspěch a Praha se ho rozhodla pro nadcházející sezónu rozšířit na další místa ve městě. Aby
byl rozptyl lokalit ...více
Občanská Břeclav se probouzí (9.2.2017) Ve čtvrtek 9. února se v břeclavské Cyklosféře
velmi živě diskutovalo o rozvoji města, vazbách mezi dopravou, územním plánem, životním
prostředím, veřejným prostorem a dalšími tématy. Občanské iniciativy zkoumají složení
uživatelských skupin, propracovávají sběr potřebných dat, diskutují o komunikačních
nástrojích a koordinaci mobility, ale už zcela pravidelně ...více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A DEMOGRAFIE





C.

Praha má první analýzu pro regulaci dopravy při smogových situacích (26.02.2017) Hlavní
město má první podklad pro tvorbu regulačního řádu, který by umožnil při vyhlášení
smogových situací účinně regulovat automobilovou dopravu. Ta je v Praze největším
zdrojem znečištění ovzduší. Rešerše srovnává dopravní opatření používaná evropskými
zeměmi a městy k rychlému snížení znečišťujících látek v ovzduší při vzniku smogové
situace. ...více
Rady pro zdravé srdce přímo od kardiologů. Novinky.cz zveřejnili v pondělí 27.2.2017
zprávu, která stojí za pozornost. Pokud někdo ví, jak lze skutečně předejít onemocněním
srdce, pak jsou to kardiologové. Čtenářům serveru Health popsali několik svých doporučení
týkajících se výživy, cvičení, ale i každodenních návyků, které mají na nejdůležitější sval
v těle výrazný vliv. Lékaři odtajnili své ...více

DOPRAVNÍ TÉMATA MĚSTSKÉ MOBILITY

VEŘEJNÁ DOPRAVA



Cestování vlakem se stalo fenoménem doby. Svaz cestujících ve veřejné dopravě vydal
tiskovou zprávu (29.3.2017), ve které komentujeme statistiky počtu přepravených
cestujících na železnici v ČR, které zveřejnilo ministerstvo dopravy.TZ: Cestování vlakem se
stalo fenoménem doby, přeprava cestujících na železnici je nejvyšší v historii ČR. Přeprava
cestujících na české železnici pokračuje v růstu již sedmým rokem v řadě. ...více





Regionální železnicí může jezdit třikrát více lidí než dnes (křest nové knihy – 23.3.2017).
Vlaky v České republice přepraví téměř 177 milionů cestujících ročně. Výrazný potenciál
růstu má regionální železniční doprava a příklady ze zahraniční i z České republiky ukazují,
že je možné zvýšit počet přepravených cestujících během několika let na několikanásobek.
To je jedno z hlavních poselství nové knížky Role regionální železnice ve 21. století. „Když
...více
Ve Frankfurtu představují studentské návrhy dopravních uzlů pro projekt CHIPS. Datum
21. února bylo už nějakou dobu jasně označené v kalendářích patnácti studentů dvou
německých univerzit – Univerzity umění a designu v Offenbachu nad Mohanem a
Univerzity aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. V tento den studenti představili
své finální návrhy „Mobilních uzlů mobility“, jak znělo zadání. Německý partner projektu
CHIPS Regionalverband ...více

PARKOVÁNÍ






Parkovací politika v Bruselu. Pokud jde o prostor vyhrazený automobilům, belgické noviny
Le Soir nedávno zveřejnily zajímavá čísla – novinář Michel De Muelenaere trochu
prozkoumal parkovací politiku v Bruselském regionu a porovnal ji s jinými evropskými
městy. Zdá se, že Brusel má početnější a levnější parkovací místa pro auta než jiná města
Evropy. To, že parkovací politika má zásadní vliv ...více
ČPA zprovoznila novou rubriku - Názorové fórum. Česká parkovací asociace zprovoznila
dne 23.02.2017 novou rubriku - Názorové fórum. Najdete zde jak dřívější úvahy, tak i nové
komentáře. Předem díky za Vaše tipy: http://www.parkovaciasociace.cz/nazorove-forum/.
Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín. Projekt „Koncepce statické dopravy v
centru města Hodonín“ řeší zejména, jakým způsobem nakládat se stávající kapacitou
parkovacích a odstavných míst. Kromě reorganizace stávajících parkovišť však navrhuje též
výstavbu parkovišť nových, popř. jiných objektů statické dopravy. Tyto návrhy vycházejí z
možností technické a dopravní infrastruktury a urbanistických ...více

CHYTRÉ TECHNOLOGIE, SMART CITIES





Děti v norském Oslu používají aplikaci k vyhledávání dopravních problémů. V norském
Oslu vytvořili mobilní aplikaci, která z dětí udělá "tajné agenty" a slouží jako motivační
nástroj – dětem jedou do školy na kole nebo jdou pěšky a cestou zaznamenávají dopravní
problémy. Prostřednictvím aplikace Tajný agent mohou děti jako špioni informovat o
nebezpečných křižovatkách, poničených chodnících, přerostlé zeleni, poškozených
pouličních ...více
Smart City na tisíc způsobů, tentokrát z pohledu iniciativy Města s dobrou adresou.
Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních
a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů
do jeho tvorby. V České republice se jedná o velmi populární téma, ale není zatím jisté, zda
v u nás nevznikl český koncept Smart City. Aby nedošlo ke zkreslení celosvětového
konceptu, ...více

ELEKTROBILY, HYBRIDY, …









Od září 2017 bude čtvrtina aut pro veřejnou správu na alternativní pohon. Každé čtvrté z
nově pořizovaných aut pro veřejnou správu by mělo jezdit na jiná paliva než naftu nebo
benzin. Nový návrh pravidel Ministerstva pro místní rozvoj, která by měla platit od 1. září
2017, má pomoci naplnit Národní akční plán čisté mobility. O novince informoval server
iDnes. Stav ovzduší v naší zemi nepatří mezi nejlepší. Ačkoliv se podařilo razantně ...více
Den elektromobility v Třinci - křest nových elektrobusů a představení elektromobilů
(9.3.2017). Začátkem března budou cestující v Třinci přepravovat nové elektrobusy. V této
souvislosti se v Třinci uskuteční v režii města Den elektromobility s podtitulem Město
nabité energií, který proběhne ve čtvrtek 9. března od 12:00 hodin na parkovišti u WERK
ARÉNY, kde budou elektrobusy pro třineckou městskou hromadnou dopravu slavnostně
pokřtěny a představeny veřejnosti. ...více
Nová zpráva ECF vyzývá k realizaci vyvážených strategií elektromobility, které zohledňují
potenciál elektrokola. ECF dnes zveřejnila novou zprávu pod názvem Elektromobilita pro
všechny: daňové pobídky pro elektrokola. "I přes jejich nesporné výhody a nákladovou
efektivitu stojí elektrokola stále mimo strategie zaměřené na elektromobilitu. Proto se na
jejich potenciál snažíme upozornit všechny, kdo mají nějaké rozhodovací pravomoci. Naším
cílem je poskytovat zásadní politická doporučení ...více
Zahájena výzva na EUSEW 2017 (15.02.2017). 20. až 22. června 2017 se bude v Bruselu
konat již 12. ročník konference EUSEW (Evropský týden udržitelné energie), který nyní
spouští výzvu – organizátoři hledají pro tuto dynamickou akci výjimečné a inspirativní
návrhy, jak novým způsobem podpořit obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost.
Téma letošního ročníku zní "Čistá energie pro všechny Evropany". ...více

KAMPANĚ, SOUTĚŽE









O pražském projektu Čistou stopou. Čistou stopou Prahou aneb nejen auty přepraven jest
člověk. Tento projekt si zaslouží pozornost a mnohá česká města by se jim mohla nechat
inspirovat. Na kole, pěšky, eko vozidly nebo třeba MHD. Po městě to jde tolika různými
způsoby. Nejen autem! Koordinátoři projektu o tom dávají vědět. Aby lidé věděli. Aby to
zkoušeli. Aby si to užívali. Aby šetřili. Pražské ...více
Evropská komise zveřejnila šampiony udržitelné městské mobility. (06.02.2017). Evropská
komise vyhlásila jména finalistů Ceny evropského týdne mobility 2016 a 5. ročníku Ceny za
plánování udržitelné městské mobility. Finalisty pro první ocenění jsou Lisabon
(Portugalsko), Malmö (Švédsko) a Skopje (Makedonie). Skóre Lisabonu zvyšuje především
to, jak město upravilo veřejný prostor pro potřeby chodců, zatímco v Malmö se zaměřili na
jiný způsob ...více
Ceny za transformační aktivity Transformative Action Award začínají přijímat přihlášky
(29.3.2017) Města, regiony i organizace občanské společnosti mohou podávat přihlášky do
úplně prvního ročníku ocenění Transformative Action Award. Ocenění míří k probíhajícím
nebo ukončeným aktivitám, místním i regionálním, které usilují o společensko-kulturní,
socioekonomické a technologické proměny ve společnosti, a to některým z inovativních
způsobů, jak je definuje ...více
Soutěž Tady žiju, GOVERNANCE a DOBRÉ VLÁDNUTÍ. Pomalu se připravuje druhý ročník
soutěže Tady žiju. Základní motiv je postaven na videu "Slanské vrchy", které bylo
odprezentováno na cyklokonferenci už v roce 2007 ve Velkých Karlovicích. Pamatujete si?









Tenkrát byla pro region zpracována strategie rozvoje území a její tvůrci udělali krátké video,
které
mělo
poutavou
formou
představit
tuto
strategii
https://www.youtube.com/watch?v=dxpGhffK7Us. ...více
Malmö a Brusel získali cenu za udržitelnou mobilitu . Evropská komise dnes (21.3.2017)
oznámila vítěze Evropských cen za udržitelnou městskou mobilitu pro rok 2016. Stalo se tak
na slavnostním setkání v Bruselu. Cenu Evropský týden mobility 2016 získalo švédské město
Malmö za dlouhodobý důraz na aktivní způsoby dopravy. 5. ročník ceny za plán udržitelné
městské mobility vyhrál belgický Brusel za úspěšnou strategii ...více
Pražský Evropský týden mobility byl ohodnocen jako jeden z deseti nejlepších (Informace
z Bruselu z 21.3.2017) Pražský Evropský týden mobility v roce 2016 byl ohodnocen jako
jeden z deseti nejlepších. Celkem bylo přihlášeno 2 427 měst z 51 zemí napříč celou
Evropou. Hlavní téma kampaně se vyhlašuje vždy jednotně, loňský ročník, který probíhal v
týdnu 16. - 22. září 2016, proběhl bylo pod heslem "Chytrá a čistá mobilita. Silná
ekonomika". Za rok 2016 je již vydána závěrečná ...více
Registrace Do práce na kole začala (08.03.2017). Se začátkem března startují po celém
Česku registrace do soutěže Do práce na kole. Cílem kampaně je hravou formou přivést
obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a také
vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního dne. Stačí jen vytvořit týmy o 2-5 lidech
a během května pak co nejčastěji jezdit do práce „na vlastní ...více
Hra na dopravního hada podporuje udržitelné dojíždění mezi domovem a školou. V únoru
2017 slavila síť partnerů zapojených do Hry na dopravního hada třetí rok projektu
financovaného ze zdrojů Evropské unie. V těchto letech proběhla kampaň v 19 evropských
státech a do hry se dosud zapojilo neuvěřitelných 177 587 žáků v 1192 školách*. Akce
proběhla i v České republice a informace jsou k dispozici zde. Pro Evropu to znamená – o 2
458 853 kilometry ...více

PARTNEŘI ZNAČKY MĚSTO S DOBROU ADRESOU



Představujeme partnera Města s dobrou adresou - RODOS: Centrum pro rozvoj
dopravních systémů. Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším
současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se
zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS
tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest
podniků, které patří mezi přední dodavatele ...více

