Dobrý den,
nejbližší měsíce roku přinesou celou řadu důležitých akcí, na kterých by neměli chybět naši zástupci.
V dnešním jarním zpravodaji posíláme především pozvánku na valnou hromadu, několik dalších důležitých událostí a
provozní informace pro rok 2018.

1. Valná hromada Asociace měst pro cyklisty
Pozvánku na valnou hromadu byste měli již mít, pokud jste nedostali, prosíme, pošlete o tom zprávu na
info@cyklomesta.cz. Valná hromada se koná dne
24. dubna 2018 od 11:00,
v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1, 1. patro
Hlavními tématy bude připravované založení platformy Partnerství městská mobilita, nová kampaň City Changers a další
plánované aktivity na rok 2018.

2. Připravili jsme pro vás nový vzdělávací program
Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se ve městech realizuje už nějakou dobu. Probíhají semináře, workshopy,
konference a před lety proběhl i rozsáhlý 10denní vzdělávací program - tzv. BUMP. Nicméně i přesto se stále potkáváme
s otázkou: "a co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility?" A nebo ještě hůře: "on to stejně nikdo nebereme u nás
vážně".
Jak to změnit? Samozřejmě stále třeba je vycházet z metodiky, jezdit na další akce, ale je třeba také zkusit něco nového.
Ministerstvo dopravy a Asociace měst pro cyklisty spolu s dalšími partnery proto přichází s novým vzdělávacím
programem, který se chce podívat na problematiku v novém světle. Je určen hlavně pro vás, aktivní občany, kteří
se angažujete v otázkách městské a regionální mobility.
Více o vzdělávacím programu najdete na stránkách Akademie městské mobility, zde najdete i pro koho může být
užitečný. Přihlásit se můžete během dubna na info@dobramesta.cz. Program odstartuje v květnu.

3. Pozvánky na akce
Zveme na akce pořádané Asociací měst pro cyklisty i ostatními pořadateli, aktuální kalendář akcí najdete na webu
dobramesta.cz.
Naše tipy přímo pro Vás:

a) Jarní veletrh For Bikes, PVA Letňany, 6. - 8. 4. 2018
Největší cyklistický festival v ČR s sebou přinese celou řadu doprovodných akcí. Asociace měst pro cyklisty tu bude mít
společný stánek, který sdílíme s MD a SFDI. Najdete nás v hale 2. Asociace také pořádá nebo se účastní na akcích
doprovodného programu dne 6. 4. 20118:
10:00-11:00 - Nové trendy v bikesharingu. Bikesharing funguje v Česku už v několika velkých městech – mimo jiné
Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, Teplicích a nově i v Liberci. Podoba se rychle mění, v současné době
funguje už 5. generace systémů veřejných kol. Diskusní panel se zástupci měst a provozovatelů bikesharingu naznačí
trendy v této oblasti.
13:00 - Workshop City Changers. Pracovní setkání s hlavními partnery kampaně, která chce měnit pohled na veřejný
prostor v našich městech.
14:00 - Tisková konference v areálu Výstaviště v Letňanech, za účasti zástupců Ministerstva dopravy, SFDI, Asociace
krajů ČR a Asociace měst pro cyklisty.

b) Seminář o elektrokolech, Ostrov, 20. 4. 2018
MAS Krušné hory o.p.s. ve spolupráci s Městem Ostrov a Asociací měst pro cyklisty si Vás dovolují pozvat na seminář
Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří. Co vše je potřeba k nastartování sítě půjčoven
elektrokol? Odpovědi budou společně hledat zástupci obcí a měst, MŽP, NCEU, Karlovarského kraje, Českých drah a
dalších účastníků diskuse.

c) URBIS - Veletrh chytrých řešení pro města a obce, Brno, 25. - 28. 4. 2018
V rámci veletrhu URBIS se koná 12 konferencí a workshopů, vystoupí více než 30 měst, vystavuje více než 30 firem a
navštíví jej více než 500 návštěvníků. Je největší networkingovou akcí o chytrých městech v postkomunistických zemích.
Je příležitostí, jak na jednom místě za dva dny získat cennou inspiraci pro Vaše město! Pro města je účast na veletrhu
zdarma.

d) Setkání cyklokoordinátorů a koordinátorů mobility, Javoříčko, 26. - 27. 9. 2018
V rámci vzdělávacího programu Dutch Cycling Embassy
Intenzivní kurz o městské mobilitě a cyklistické kultuře: Přenos know–how z Nizozemí do Česka. Bude určen pro
cyklokoordinátory z českých měst. Lektor Ruben Loendersloot je nizozemský expert na udržitelnou mobilitu, ředitel
Loendersloot Groep traffic & mobility a ambasador Dutch Cycling Embassy (aktivita na propagaci cyklistiky v Nizozemsku).
Pro členy Asociace cykloměst je vstup na akci zdarma, účastníci si hradí jen pobyt a cestu.

e) Konference Akademie městské mobility, Třebíč, 4. - 5. 10. 2018
Konference naváže na předchozí akce, ať již to byla konference City Changers (6. - 7. 12. 2017, Ostrava), nebo
konference Města s dobrou adresou (19. - 21. 4. 2016, Ledeč nad Sázavou, či 29. - 30. 4. 2015, Olomouc). Cíleně se
konference zaměří na vedoucí odborů dopravy měst, kteří budou přednášet i diskutovat.

4. Novinky na dobramesta.cz a na cyklomesta.cz
www.cyklomesta.cz
21 / 3 / 2018: Na kolech se jezdí i ve špatném počasí. Ačkoli máme první jarní den, v ulicích stále vládne vánoční
atmosféra, alespoň pokud jde o počasí. Lidé nicméně jezdí na kolech, ať je hezky nebo padá sníh či vládne mráz.
Výmluvně to ukazuje video z Hradce Králové
15 / 3 / 2018: Novinky pro cykloturistiku v okolí Prahy - cyklovlaky do Českého ráje i na Brdy. Nové výletní
vlaky vyjedou do Českého ráje, víkendový cyklovlak otevře cestu výletníkům do srdce brdských lesů, a populární
cyklohráček opět dětem zpestří výlet na Okoř a do Slaného.
7 / 3 / 2018: Asociace měst pro cyklisty roste, v současnosti má už 75 členů. Po pěti letech existence má
asociace již 75 členů, kterými jsou nejen města a kraje, ale také odborné organizace, neziskové organizace a
občanské iniciativy.
5 / 3 / 2018: Kampaň RESPECT má na Slovensku zvýšit bezpečnost. Slovenské nevládní sdružení OZ Hobby
cyklisté spustilo kampaň Respect 1,5 m. Jejím cílem je upozornit řidiče motorových vozidel, aby vnímali na silnici
cyklisty a při míjení jim nechávali prostor, který potřebují, aby se cítili bezpečně. Kampaň se obrací na motoristy.
19 / 2 / 2018: Přehled cyklostojanů na českém trhu. V Lysé nad Labem se připravuje obnova místních
cykloparkovišť. Díky tomu vznikla také podrobná analýza, která představuje přehledně typy stojanů, které jsou k
dispozici na českém trhu. Nabídka je doplněná o orientační ceny a výčet základních předností a nevýhod
jednotlivých modelů. Autorem analýzy je Martin Robeš.
11 / 2 / 2018: Jsou cyklopruhy bezpečné?. Zprávy z některých našich měst naznačují, že s integrací cyklistů to
příliš růžové není. Cyklopruhy jsou prý nebezpečné a neposkytují dostatečnou ochranu, cyklisté by tak měli
používat hlavně síť cyklostezek. Jak to vidí v zahraničí a co ukázaly studie zaměřené na bezpečnost?
6 / 2 / 2018: Kolín: Asociace cykloměst zahájila sérii seminářů s tématem nových technických podmínek TP
179. Seminář k představení nových Technických podmínek TP 179 (navrhování komunikací pro cyklisty) proběhl v
Kolíně. Další termíny seminářů budou 27. 3. v Praze a 28. 3. v Sedlčanech.
1 / 2 / 2018: Více cyklistů znamená méně emisí. O vliv dopravy na znečištění vzduchu už není sporu. Hlavně ve
velkých městech znamená doprava vážný problém. S kvalitou ovzduší, respektive dodržováním limitů dle
evropských směrnic, má problém 18 členských států EU. Česká republika je mezi nimi.
28 / 1 / 2018: Říká vám něco dokument "Nepopsaný list papíru"? Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace
měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu?
25 / 1 / 2018: 15 principů pro kvalitní veřejný prostor. Problematikou veřejného prostoru ve městech se začínají
intenzivněji zabývat nejen urbanisté či developeři, ale celá společnost. Většina diskuzí se ale točí především kolem
výšky a hustoty zástavby.
17 / 1 / 2018: Asociace cykloměst na největším středoevropském veletrhu cestovního ruchu GO a
Regiontour. Ve čtvrtek 18. ledna odstartovaly na brněnském výstavišti veletrhy cestovního ruchu Go
a Regiontour. Stánek Asociace cykloměst jste mohli najít v pavilonu P.
16 / 1 / 2018: Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů? Jak jsme na tom v
České republice? Jak přísně se díváme na parkování motorových vozidel a jízdních kol? Kolik parkovacích stání
musí vzniknout u každého nově postaveného objektu?

www.dobramesta.cz
Asociace měst pro cyklisty je majitel tohoto webu a stará se o jeho administrativu, grafickou podobu a zajišťuje
překlady zahraniční literatury. Všechny novinky ze zahraničních zdrojů tedy připravila asociace. Web propůjčila ve
prospěch platformy Partnerství městská mobilita, web zůstává plně v jejím vlastnictví, včetně jednotlivých
autorských práv.

4. Provozní informace
Asociace měst pro cyklisty se v následujícím roce 2018 chce věnovat více některým tématům. Vznikají proto nové
pracovní skupiny, do jejichž činnosti se můžete zapojit. Máte zájem o následující témata? Dejte nám vědět na

info@cyklomesta.cz.
Bikesharing,
logistika nákladních kol,
parkování jízdních kol,
rozvoj elektrokol.
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www.cyklomesta.cz

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických
osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a
členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami
dopravy.

