Dobrý den,
chcete být u velkých změn, které nás čekají v oblasti podpory cyklistické dopravy a cykloturistiky v ČR? Pojďte do toho s
Asociací měst pro cyklisty!

1. Pozvánka na valnou hromadu
Zveme vás na Valnou hromadu asociace, která proběhne dne 25. 9. 2018 od 16:00 v Javoříčku. Téma bude jediné schválení nových stanov a organizačního řádu. Pojďme si společně nově definovat naši identitu.
Po pěti letech Asociace měst pro cyklisty bude měnit svoje sídlo a také svou právní formu – ze zájmového sdružení
právnických osob na spolek, kvůli čemuž se musí měnit její stanovy a organizační řád. Této příležitosti můžeme využít a
zároveň upravit poslání a vize asociace odpovídající stávajícím trendům. Návrh nových stanov a organizačního řádu pak
může také pomoci formovat principy aktualizované Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR.
Návrh nových stanov dostanete do 20. 7. 2018, ale již nyní můžete zasílat podněty a náměty. Termín valné hromady jsme
vybrali s ohledem na skutečnost, že ve dnech 25. - 26. 9. 2018 proběhne v Javoříčku seminář s názvem Moderní
město a cyklistická doprava.
Dvoudenní intenzivní pracovní setkání bude spojené s valnou hromadou Asociace měst pro cyklisty. Diskutovat o
možnostech podpory cyklistiky ve městě a o způsobu myšlení, kdy cyklistika není jen otázkou tvorby cyklistické
infrastruktury, budeme společně s Rubenem Loendersloot, který je nizozemským expertem na udržitelnou mobilitu,
ředitelem Loendersloot Groep traffic & mobility a ambasadorem Dutch Cycling Embassy (aktivita na propagaci cyklistiky v
Nizozemsku).
Rezervujte si také další důležité termíny, ať vás podzim zastihne připravené.

2. Další důležité akce
16. - 22. 9. 2018 Evropský týden mobility (ETM)
Dne 26. 6. se konalo na MŽP setkání s městy, která mají zájem zapojit se do letošního ročníku ETM. Evropský
týden mobility, který se každým rokem koná ve stejném termínu 16. - 22. 9. 2018, má své téma. Pod heslem je
„Kombinuj a jeď!“ (v anglickém originále „Mix and move!“ budou česká města letos prezentovat možnosti
intermodality - tedy kombinování dvou a více způsobů dopravy na cestách po městě. Registrujte se k účasti a
připojte se k chartě ETM 2018. Více informací zde.
4. - 5. 10. 2018, Třebíč: Akademie městské mobility
Prosinec 2018 - chystáme setkání s nově zvolenými politiky.

3. Nabídka k zapojení do projektu EUKI
Hledáme další města, která mají zájem připojit se projektu Ministerstva životního prostředí SRN „Propojení evropských a
národních opatření ochrany klimatu“.
Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany
klimatu“. O této možnosti informoval zástupce projektu pro Českou republiku firma SEVEN, The Energy Efficiency Center,
z.ú. a to prostřednictvím kontaktů sítě zdravých měst a jejich koordinátorů. Nyní se obrátila i na nás a my rádi tuto
informaci dále sdílíme. Je ale možné, že do některých měst přijde informace tedy podruhé.
Termín pro podání žádosti je prodloužen do 20.7.2018. Více informací zde.

4. Finance
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má nová pravidla
Výbor SFDI schválil pravidla pro rok 2019 ve dvou oblastech - podpora výstavby cyklistických stezek a opatření zaměřená
na bezpečnost. Termín podání žádostí je již 15. listopadu 2018.

5. Novinky
Přehled posledních novinek na www.cyklomesta.cz.
15 / 7 / 2018: Vyhodnocení soutěže Do rachoty kolem KM 2018. Kroměřížané letos při cestách do rachoty ujeli
vzdálenost do Austrálie Číselník společně ujetých kilometrů se v rámci soutěže Do rachoty kolem KM letos zastavil
na hodnotě 24 727,75 kilometrů, což vzdušnou čarou to odpovídá zpátečnímu výletu z Kroměříže až ...více
14 / 7 / 2018: Kniha Městem na kole. Kniha Městem na kole je k dostání na pultech knihkupců už od května 2018.
Městem na kole nabízí jak užitečné návody a rady pro lidi, kteří s kolem ve městě teprve začínají, tak spoustu

vychytávek, které jistě ocení i ti, kteří již na kole po městech nějaký čas jezdí. Je určena ...více
12 / 7 / 2018: Nákladní kola jsou v kurzu, města jim k tomu musejí vytvořit podmínky. Nákladní kola pomáhají
městům zvládnout nápor aut. Některé modely dokážou uvézt až 600 kilogramů, používají se nejen jako mobilní
prodejní stánky, cyklorikši pro turisty, ale také třeba k rychlému doručení balíčků zásilkovými službami nebo na
...více
11 / 7 / 2018: Nabízíme zapojení do mezinárodního projektu EUKI. Chcete, aby se vaše město dalo na cestu
udržitelného rozvoje? Hledáme další města, která mají zájem připojit se projektu Ministerstva životního prostředí
SRN Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu Před několika dny byla otevřena výzva k podání
...více
9 / 7 / 2018: Připojte se k chartě Evropského týdne moblity. Evropský týden mobility, který se každým rokem
koná ve stejném termínu 16. - 22. 9. 2018, má své téma. Pod heslem je „Kombinuj a jeď!“ (v anglickém originále
„Mix and move!“ budou česká města letos prezentovat možnosti intermodality - tedy kombinování dvou a více
způsobů ...více
3 / 7 / 2018: Dánské výstavy se přestěhovaly do Hořic. Soubor dvou dánských expozic Hořicím zapůjčilo dánské
velvyslanectví v České republice ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty. Venkovní část výstavy s názvem
„Spokojení Dánové“ je k vidění v dolní části hořického náměstí. ...více
1 / 7 / 2018: SFDI: pravidla se mění, připravte se na rok 2019. Výbor SFDI na svém zasedání dne 26. června
2018 schválil pravidla pro příští rok ve dvou následujících oblastech: financování výstavby nebo oprav cyklistických
stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a pravidla pro financování opatření ...více
29 / 6 / 2018: Nové výletní trasy vzniknou v Letňanech na okraji Prahy. V posledním červnovém týdnu byly
v lesoparku Letňany v rekordně krátkém čase postaveny dvě nové cesty v celkové délce více než 700 metrů. Práce
zabraly pouhé tři týdny. Důvodem změn celého okolí je zvýšení počtu lidí, kteří se sem vydávají ...více
25 / 6 / 2018: Cykloboxy a cyklostojany na nádražích v Plzeňském kraji. V současné době ve vybavení
železničních stanic a zastávek v Plzeňském kraji chybí zařízení umožňující bezpečné uložení jízdního kola. Tento
stav ovšem neodpovídá současným trendům v dopravě a požadavkům cestujících. Záměrem ...více
17 / 6 / 2018: Souhrn aktivit Zlína za červen/květen 2018. Za poslední 4 týdny proběhla ve Zlíně a v Otrokovicich
řada aktivit na podporu cyklistické dopravy a městské udržitelné mobility. 1) Vozové depo DSZO letos přilákalo na
čtyři a půl tisíce návštěvník (9. 6. 2018): http://www.zlin.eu/vozove-depo-dszo-letos-prilakalo-na-ctyri-a-pul-tisicenavstevniku-aktuality-4379.html 2) ...více
15 / 6 / 2018: Hradec Králové: Dánsko inspiruje k lepší městské mobilitě. Velvyslanec Dánského království Ole
Frijs-Madsen dnes zavítal na návštěvu Královéhradeckého kraje. Jeho program se točil především kolem cyklistiky,
jež se v Dánsku těší velké oblibě. Společně s hejtmanem Jiřím Štěpánem proto na semináři diskutoval s ...více

Přehled posledních novinek na www.dobramesta.cz:
16. 07. 2018 | Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility. Proč? Amsterdam nemá Plán udržitelné
městské mobility (PUMM). Jak se to mohlo stát? Tak na tuto otázku odpovíme na konferenci Akademie městské
mobility, která proběhne ve dnech 4.. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Ale není až těžké zjistit, proč tomu tak je. Prostě
města v západní Evropě tento dokument nemusí mít. Pokud ho mají, tak ho berou jako příležitost, šanci, jak
řešit... číst dále
15. 07. 2018 | Bezpečnost cyklistů z pohledu moderních trendů. Téma, na které může být tisíce názorů.
Naposledy tuto diskusi bylo možné vidět kolem zakázu cyklistů na Praze 1. Je tedy na čase si připomout zprávu,
která shrnuje závěry diskuze u kulatého stolu k tématu Bezpečnost cyklistů, kterou z dubna 2018, kterou
uspořádalo již tradiční Mezinárodní dopravní fórum v Lipsku. Z celkem... číst dále
14. 07. 2018 | Navrhované úpravy Směrnice pro pojištění motorových vozidel. Nedávno na těchto stránkách
byl zveřejněn článek k připravované Směrnici o pojištění motorových vozidel, včetně odkazů na kompletní poziční
dokument. Na stránkách ECF zase na tomto odkaze. Ve zkratce: EU musí udělat jasno v otázce rozsahu pojištění
odpovědnosti z provozu motorových vozidel kvůli rozhodnutí Evropského soudu. Stalo se, že zranění při
nehodě... číst dále
13. 07. 2018 | Inspirace pro Asociaci měst pro cyklisty - Manifest Národ v pohybu. Asociace měst pro cyklisty
existuje už pět a tak hledá nové výzvy a nové inspirace. Jedním z takových dokumentů je jistě Manifest Národ
v pohybu / Moving the nation, představující okamžitá opatření a vize budoucnosti, jak je vidí aliance organizací
podporujících pěší a cyklistickou dopravu na území Spojeného království. Výborný podklad pro asociaci. Už
příliš... číst dále
12. 07. 2018 | Nová aliance organizací na podporu pěší a cyklistické dopravy ve Velké Británii. Již příští rok
se bude formulovat nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2020 - 2025. Již nyní
shromaźdujeme nápady a inspirace. Jak se vám líbí tyto myšlenky? Jsou aplikovatelné v Česku? Zákaz parkování
na chodníku, kvalitní infrastruktura pro cyklisty, nejvyšší povolená rychlost 30 km/h v ulicích měst a obcí a
kompletní přepracování pravidel... číst dále
11. 07. 2018 | Elekotrokola – prokletí, hrozba, nebo přínos? Jak až s podivem, jak málo se hovoří ve městech a
ve společnosti na téma pozitivní vliv rozvoje elektrokol na řešení problémů s městskou mobilitou. Bez námahy
ujedeš více kilometrů, kopce a věk nejsou překážkou. Ideální pobídka pro rozvoj cyklistické infrastruktury. Při
zpracování plánů udržitelné městské mobility by se mělo s tímto faktem hodně pracovat, ale... číst dále
10. 07. 2018 | Oslavy Dne čistého ovzduší. Tak nám asi něco uniklo. Už jste slyšeli o Dni čistého ovzduší?
Musíme se přiznat, že redakce Akademie městské mobility se o tomto dni dozvěděla až z překladu článku z webu
Sustrans na téma „Nový projekt pro chodce a cyklisty k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší“, který se konal dne 21.
června. Pro česká města se tak jedná o další inspiraci, jak prezentovat problematiku... číst dále
09. 07. 2018 | Bezpečnost především: jak využít potenciál pro zvyšování počtu cyklistů a chodců. Občas je
dobré srovnávat, jak se na bezpečnost cyklistů díváme v České republice a jak se na ni třeba dívají ve Velké
Británie. Příští rok se bude pomalu připravovat nová česká Cyklostrategie. Půjde cestou, která je popsána níže,
nebo půjde cestou Prahy 1, která spíše cyklistům staví překážky? Níže uvedené řádky jsou převzaty z webu
www.sustrans.org. Konzultace... číst dále
08. 07. 2018 | Elektrokola v ohrožení? Obavy, že nová nařízení EU poškodí evropský trh s elektrokoly, nabírá na
síle. Počátkem června Evropská cyklistická federace (ECF) oznámila, že má varovné zprávy od úředníků
finančního direktorátu Evropské komise, jejíž nové ustanovení by mohlo výrazně ovlivnit budoucnost elektrokol.
Podle připravovaného nařízení o zákonném pojištění by se na elektrokola... číst dále
07. 07. 2018 | Seriál Smarter Cycling: nové technologie v boji proti krádežím jízdních kol. Massimiliano Petri
je společníkem v italské firmě TAGES Soc. Coop., která se zaměřuje na plánování a projektování dopravních
systémů a systémů mobility. Představil nám zde projekt SaveMyBike (Chraň moje kolo), který bojuje proti krádežím
jízdních kol pomocí technologií a internetových platforem. Projekt byl nominován na cenu RegioStar 2018
v kategorii původní a inovativní... číst dále
04. 07. 2018 | Velo-city, 4. den: Governance a cyklistická doprava. Vracíme se ještě k červnové konferenci
Velo-city, která proběhla v Brazilii. Tentokrát chceme se dotknout otázky, jak dostat politickou podporu do vládní

politiky. To byla klíčová otázka, kterou řešili účastníci semináře o governanci se zaměřením na národní cyklistické
strategie, národní rámce plánů udržitelné městské mobility a metodu „úplné ulice“ v Brazílii.... číst dále
03. 07. 2018 | Velo-city, 3. den: Intermodalita a naše SŽDC. Vracíme se ještě k červnové konferenci Velo-city,
která proběhla v Brazilii. Tentokrát chceme se dotknout otázky intermodality. Stručně řečeno byl tématem diskuze
potenciál jízdního kola v intermodálních metropolitních oblastech. Během zasedání došlo i na prezentaci kontrastu
mezi národním a regionálním příkladem zemí EU a rozvojem ve státech Jižní Ameriky. Závěr... číst dále
02. 07. 2018 | Zeptali jsme se tisícovky dětí na odpovědnost za snižování hladiny nečistot v ovzduší. Položil
někdo našim českým dětem tuto otázku: Kdo by měl nést největší díl odpovědnosti za snižování hladiny nečistot
v ovzduší? Obáváme se, že moc jich asi nebylo. A tak se raději podívejme tam, kde bylo osloveno hned 1000 dětí
a to díky organizaci SUSTRANS. Velká inspirace pro nás. A jaké jsou tedy výsledky průzkumu ve Velké Británii?
Podle nově zjištěných... číst dále
01. 07. 2018 | Ohlédnutí za dny TEN-T v Lublani. Akce Dny TEN-T se konala již před časem a to ve dnech od 25.
do 27. dubna 2018. Hostitelským městem byla nádherná slovinská Lublaň. Dny TEN-T (Program transevropských
dopravních sítí) organizuje Evropská komise. Akce se každoročně účastní víc než 2000 registrovaných účastníků
spolu s 26 ministry pro dopravu. Program TEN-T založila Evropská komise s cílem podporovat... číst dále
27. 06. 2018 | Blíží se volby. Je třeba toho využít! V říjnu jsou volby. Mnohým je to jedno, nicméně právě tato
doba je vhodná k tomu, abychom s nimi začali intezivněji komunikovat. Možná nás začnou více vnímat. Připadá
vám to jako scifi? Asi ano. Žijeme v určité politické kultuře a mechanismy, které fungují v zahraničí, u nás často
selhávají. Ale i tak se o to pokusme. Příklad: Londýn. Často hovoříme o pozitivním... číst dále
26. 06. 2018 | Seminář k Evropskému týdnu mobility, aneb udělejme si jasno ohledně aut. Ministerstvo
životního prostředí uspořádalo dne 26. 6. 2018 pracovní seminář k Evropskému týdnu mobility (ETM), který se
pravidelně koná ve dnech 16. - 22. 9. V příloze najdete prezentace, které se týkaly .. číst dále
21. 06. 2018 | Ozvěny z konference VeloCity: 1: den. Trčíme v dopravní zácpě a pořad v televizi Seznam. Ve
dnech 12. - 15. 6. 2018 se v Brazílii uskutečnila další konference VeloCity. Přinášíme vám krátkou zprávu z webu
Evropské cyklistické federace, tentokrát na téma: Velo-city, 1. den: Trčíme v dopravní zácpě Nemusíme ale jezdit
na konferenci do Brazílie. Shodou okolností právě dnes vyšla na Seznam.cz zpráva, že si můžete dnes od 20:00 v
televizi Seznam pustit pořad... číst dále
20. 06. 2018 | Ozvěny z konference VeloCity - cyklodoprava pro živou ekonomiku. Ve dnech 12. - 15. 6. 2018
se v Brazílii uskutečnila další konference VeloCity. Přinášíme vám krátkou zprávu z webu Evropské cyklistické
federace, tentokrát na téma: cyklodoprava pro živou ekonomiku. Příběh konference Velo-city 208 nám říká, že
„abychom se naučili žít šťastně a dosáhli určité kvality života, musíme mít dopravu, která generuje živou
ekonomiku.... číst dále
17. 06. 2018 | Hledáme souvislosti mezi plánem udržitelné městské mobility a filmem Dukla 1961. Viděli jste
film Dukla 1961? Mě se líbil, ale líbila se mi ještě jedna věc. Uviděl jsem souvislost mezi filmem Dukla 1961 a
Plánem udržitelné městské mobility. Na začátku je vždy intelektuál, akademik, výzkumník, který provede dobrou
analýzu, má přehled a napíše dobrý a autentický scénář, či dobrý plán. Ale to nezaručilo úspěch filmu. Horníci,
kteří situaci... číst dále
15. 06. 2018 | Myslíme na naše ženy? Pro koho plánujeme naše města? No přeci pro všechny. Pro děti, studenty,
ženy, muže, seniory. Plánujou ale většinou muži a možná zapomínají při svém plánování na ženy. Je to stejné jako
s běháním. Muž si dovolí večer zaběhat do lesa, nebo do parku. Žena už bude více zvažovat, zda tak učiní. To
stejné platí i o jízdě na kole. Všichni víme, že jízda na kole... číst dále
14. 06. 2018 | Evropská komise zveřejnila revoluční návrh k bezpečnosti vozidel ve vztahu k cyklistům.
Srážky s osobními auty a dodávkovými nebo nákladními vozy jsou častou příčinou úmrtí cyklistů na silnicích.
Závažnost následků kolize auta a cyklisty ovlivňuje hned několik faktorů, včetně úrovně ochrany ze strany vozidla,
především s ohledem na jeho rychlost. V případě těžkých nákladních aut je riziko srážky s cyklistou zvlášť vysoké
při odbočování,... číst dále
10. 06. 2018 | Kdy budete slavit vaši cyklostezku, na kterou už čekáte 20 let? Kdy budete slavit jako britská
organizace Sustrans?Jak málo stačí člověku ke štěstí. Někde schválí vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty
mezi městy Merton a Kingstono délce 1,2 km a britská organizace Sustrans již to slaví. Novou stezku pro chodce a
cyklisty o délce 1,2 km schválili zástupci londýnských městských částí Kingston a Merton. V rámci prací, které
financuje starosta Londýna, vznikne i podélný park.... číst dále
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