Dobrý den,
V dnešním newsletteru Asociace měst pro cyklisty najdete mimo jiné aktuální informace k zapojení se do evropských
projektů URBACT, pozvánky na nebližší akce a odkazy na nové stránky Akademie městské mobility.

1/ Valná hromada
Zápis z valné hromady budeme rozesílat v nejbližší době, jiiž nyní bychom ale rádi přivítali v řadách asociace nové členy.
Novými členy asociace jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

město Dobruška,
město Vysoké Mýto,
město Říčany,
město Mělník,
město Milevsko,
Jihomoravský kraj,
Královéhradecký kraj,
Olomoucký kraj,
Kolem KM, z.s.,
Moravská stezka, z.s.,
Manta bikes s.r.o.,

Valná hromada se konala dne
24. dubna 2018 od 11:00,
v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1
Hlavními tématy bylo připravované založení platformy Partnerství městská mobilita, nová kampaň City Changers a další
plánované aktivity na rok 2018. Na místo dorazilo 59 osob, včetně 35 hlasujících členů Asociace a řady přidružených členů
a hostů.

2/ Novinky v Akademii městské mobility
Asociace měst pro cyklisty se od svého zaměření zaměřuje na téma aktivní mobility, jak ho definuje evropský program
Urban Agenda. Zpracování plánů udržitelné městské mobility (PUMM) bylo tedy velkým příslibem i pro podporu cyklistické
dopravy. Jak se ale brzy ukázalo, u nás se takové plány míjí účinkem (důvody jsou rozebrány zde).
Asociace měst pro cyklisty přichází se vzdělávacím programem, kde odborným garantem budou hned dvě vysoké školy
ČVUT FD v Praze a VŠB Ostrava. Program si klade dva cíle:
Pomoci městu vytvořit, či aktualizovat jejich PUMM, nebo alespoň pomoci aktivním občanům ve městě
porozumět základním principům PUMM a jak mohou pomoci městům. Pokud analýza ukázala, že příprava
PUMM v Česku nefunguje, pak je potřeba na danou skutečnost adekvátně reagovat. Pro porozumění dané
problematiky byla vytvořena sada 100 otázek a komenářů, které prochází celým procesem PUMM. V mnoha
případech už jen položení samotné otázky naznačuje, jak jsme se odchýlili od základů PUMM. Otázky byly
inspirovány vzdělávacím kurzem německé konzultační firmy Rupprecht Consult, ale jsou také dobře popsané na
webovém portále www.eltis.org.
Zpracovat novou metodiku SUMP 2.0. Stávající evropská i česká metodika PUMM, byly vytvořeny především pro
větší města, s minimálním počtem 150.000 obyvatel. Nicméně ta česká začala být uplatňována i na mnohem menší
města kde platí trochu jiné principy a stávající metodika přestala fungovat. Proto se také na evropské úrovni
připravuje nová metodika SUMP 2.0. Chceme využít této skutečnosti a společně s českými a evropskými odborníky
se podílet na jejím zpracování. Věříme, že podněty z České republiky přispějí ke kvalitám nové metodiky. Ruku
v ruce s touto evropskou metodikou by se vytvořila i ta česká. Role moderátora se ujala Asociace měst pro cyklisty.
Pro její vypracování chceme maximálně využít participačních metod v rámci tohoto vzdělávacího programu.
Zkušenosti chceme získávat také ve spolupráci s městy, který nyní budou zpracovávat PUMM - např. Otrokovice,
Kroměříž, Kopřivnice, Uherské Hradiště, Frýdek-Místek a další.
Asociace měst pro cyklisty chce také požádat o pomoc evropské experty. Za tím účelem vytvořila anglickou webovou
stránku, kde představuje své aktivity. Více na odkaze https://en.dobramesta.cz/.
Je ale jasné, že co se týká samotné metodiky, tak se jedná o velmi závažné otázky, proto by se na nové metodice mělo
podílet co nejširší spektrum organizací. Proto usilujeme o vznik platformy "Parnerství pro městskou mobilitu", která by
měla oslovit co nejvíce partnerů ze všech oblastí se společným cílem - měnit pohled na mobilitu v českých městech a
překonávat bariéry, které souvisí s přípravou a realizací plánů mobility v České republice.
O tom všem by měla být konference, která proběhne ve dnech 4. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Více o novém výukovém
programu najdete na www.dobramesta.cz.

3/ AKCE - pozvánky a upozornění

V dubnu proběhla celá řada akcí - ohlédnutí za nimi najdete na novinkách na www.cyklomesta.cz. Dále bychom Vás rádi
pozvali na:

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.

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.
Termíny dalších akcí najdete na www.dobramesta.cz.

4/ Dánské výstavy
Až do 9. 5. jste v Kroměříži mohli vidět výstavy "Spokojení Dánové" a "Dobré město", poté se přestěhovaly do Prahy.
Slavnostní vernisáž proběhne na veletrhu Svět knihy, a to 11. 5. v 16 hodin. Vstup je pro členy Asociace cykloměst
zdarma, v případě zájmu prosím pošlete avízo na info@cyklomesta.cz. Na vernisáži se můžeme setkat.

5/ Nabídka na zapojení do evropských projektů v rámci Operačního
programu URBACT III
Sítě přenosu Operačního programu URBACT III hledají partnery. Sítě přenosu (Transfer Networks) mají podpořit
města při přenosu dobré praxe vedoucího města do ostatních partnerských měst a při její následné adaptaci na místní
úrovni. Představují jedinečnou příležitost pro česká města převzít příklady dobré praxe v oblasti udržitelného městského
rozvoje z celé Evropy. Chcete se připojit do výzvy v rámci Operačního programu URBACT III? Obraťte se na nás, v rámci
konzultací Vám můžeme pomoci s vyřízením žádosti. Více najdete na www.dobramesta.cz.

6/ Novinky na dobramesta.cz a na cyklomesta.cz
Chcete mít zprávy na webu? Novinky posílejte na jitka@dobramesta.cz.

www.cyklomesta.cz
1 / 5 / 2018: Trasy pro vyznavače MTB v Praze a okolí. Pražští bikeři nemusí jezdit daleko, aby se věnovali svému
oblíbenému sportu. Bikeparky, tréningové areály a terénní stezky jsou také v Praze. V lesoparku Letňany byly
slavnostně otevřeny první singltraily na území Prahy, a to na bývalé vyvážce ...více
30 / 4 / 2018: Šeříková ulice v Praze: Dvojí metr na stejnou ulici. Šeříkovou ulicí prochází jedna z páteřních stezek
podél Vltavy, která v pražském systému cyklotras nese označení A1. Ulice leží na území dvou městských částí,
Prahy 5 a Praha 1. Praha 5 nyní zobousměrnila svoji část pro cyklistickou dopravu. Oproti ...více
27 / 4 / 2018: Evropský kongres místních samospráv v Krakově hovořil o cyklistické dopravě. Česká republika
prezentovala svoji cyklistickou nabídku na 4. Evropském kongresu místních samospráv, který se konal v polském
Krakově 26. a 27. dubna 2018. Za Asociaci měst pro cyklisty tu vystoupila Jitka Vrtalová, která se zároveň účastnila
diskusního panelu na téma Dobrodružství na ...více
20 / 4 / 2018: Cyklojízda Otrokovice - Dubnica nad Váhom. Z Otrokovic dorazila pozvánka na dnes již tradiční akci
Cyklojízda Otrokovice – Dubnica nad Váhom, která se uskuteční 23.06.2018. Přikládáme a srdečně zveme.
17 / 4 / 2018: České dráhy letos navýšily počet vlaků s přepravou kol o 150 spojů. Počet spojů Českých drah s
rozšířenou přepravou jízdních kol se letos zvýšil o 150 vlaků na téměř 7 000 spojů denně. V 6 208 vlacích je možné
přepravit jízdní kolo formou spoluzavazadla, v 782 spojích je nabízena služba úschova během přepravy. Na koleje
vyjedou i nové speciální ...více
16 / 4 / 2018: BikeSafeBoxy s novou technickou specifikací. Nové technické podmínky představil výrobce
parkovacích stojanů na kole pod značkou Bike Safe Boxy. Bezpečnostní úložiště pro kola jsou k vidění například v
následujících místech: Obchodní centrum Chodov – Praha jako první v republice pořídilo tyto boxy na kola. ...více
14 / 4 / 2018: V Ostravě se bude jezdit do školy na kole. Letošní již třetí ročník soutěže Do školy na kole pořádá
statutární město Ostrava. Soutěž je určena žákům 9. tříd základních škol na území města Ostravy. Proběhne v
pracovních dnech měsíce května. Soutěží se v dvoučlenných týmech ve dvou ...více
13 / 4 / 2018: Veřejná půjčovna Rekola se rozšiřuje do Ostravy. Na sdílených kolech Rekola se od 1. 5. nově
projedete i v Ostravě. Největší provozovatel bikesharingu v Česku v současné době úspěšně působí v Praze, Brně,
Olomouci, Českých Budějovicích, Teplicích a Liberci. K prvnímu květnu spustí testovací provoz právě v Ostravě. S
testovacím ...více
13 / 4 / 2018: Nová cyklistická trasa v Ostravě v provozu. V Ostravě byla dána do užívání cyklistická trasa Y
vybudovaná statutárním městem Ostrava s přispěním evropských fondů podél ulice Novinářské a Výstavní. Do
konce dubna ještě budou prováděny drobné úpravy, ale trasa je již průjezdná a umožní vyhnout ...více
10 / 4 / 2018: Ochranné cyklopruhy na frekventovaných silnicích. O cyklopruzích se napsalo už mnohé. Jejich
vyznačení na konkrétních místech vždy podléhá důkladnému posouzení, které určuje mimo jiné jejich podobu.
Velkou pomůckou jsou nedávno schválené Technické podmínky 179, k nimž už proběhla celá řada seminářů a
pracovních ...více

9 / 4 / 2018: Asociace měst pro cyklisty na veletrhu For Bikes. Za námi je největší středoevropský festival se
zaměřením na cyklistiku, který proběhl tento víkend v PVA Letňany. Sedm výstavních hal přineslo ve dnech 6. až
8. dubna nové technologie, unikáty či atraktivní podívanou, ale také exkluzivní přednášky, konference a workshopy
...více
8 / 4 / 2018: Češi jezdí rádi na kole, v posledních letech vzniklo 3240 km chráněných stezek. Nová cyklistická
sezóna začíná. Obliba jízdního kola je u nás podobná jako v Německu, Češi jezdí častěji na výlety, Němci využívají
kolo jako dopravní prostředek. Česká republika investovala do cyklostezek 1,9 mld. Kč z státního rozpočtu, délka
chráněných ...více
28 / 3 / 2018: V Praze a Sedlčanech se konaly semináře věnované novým Technickým podmínkám TP
179. Setkání, jejichž cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s legislativními novinkami, se konaly v posledních
dvou dnech. Hlavním tématem bylo především představení nových Technických podmínek TP 179 - navrhování
komunikací pro cyklisty. Skončila tak série akcí pořádaná ...více
22 / 3 / 2018: Singletrack Glacensis: 60 km nových singletracků vznikne v česko-polském příhraničí. 60 kilometrů
nových tras pro příznivce MTB a další infastruktura a služby pro návštěvníky se vybuduje do roku 2020 na OrlickoTřebovsku. Region Orlicko – Třebovsko jako vedoucí partner spolu s Bystřicí Klodskou a obcí Zdobnice
v Orlických horách uspěl s projektem Singletrack Glacensis ...více
22 / 3 / 2018: Setkání pracovní skupiny v Olomouci. Další ze setkání pracovních skupin projektu česko-polské
spolupráce se uskutečnilo 21. března 2018 v Olomouci. Zhruba dvacítka expertů z Čech a Polska se sjela do
hanácké metropole, aby tu pokračovala v práci na přeshraniční Koncepci česko-polské spolupráce. Cílem projektu
...více

www.dobramesta.cz
Asociace měst pro cyklisty je autorem webu, který chce propůjčit ve prospěch platformy Partnerství městská
mobilita, web zůstává plně v jejím vlastnictví, včetně jednotlivých autorských práv.

Za Asociaci měst pro cyklisty zdraví
Jaroslav Martinek, tel. 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz
Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e-mail: jitka@dobramesta.cz

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 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.

