ZPRAVODAJ č. 6 / 2019

Dobrý den,
v dnešním zpravodaji vám přinášíme závěry mezinárodní konference „Promýšlíme své
město, svou obec“, kde se mimo jiné konalo také zasedání správní rady našeho spolku. Ta
zde schválila další směřování a aktivity spolku pro nastávající období.
Dobrý ohlas měl i seminář „Proměna ulic s důrazem na děti“, který vedl rakouský expert
Karl Reiter ze sdružení FGM-Amor. K uvedeným tématům je sice mnoho informací, ale
vybrat si pro sebe ty pravé, přemýšlet o ulicích z pohledu dítěte, to chce trochu
představivosti. Dobrou inspiraci nabízí video radnice v Litomyšli, nebo ze zahraničí
nizozemská kampaň „Starostliví rodiče“.
Podrobnosti najdete níže, odkazy i materiály ke stažení jsou pro Vaši potřebu. Posílejte
nám dobré příklady, ale i to, co se příliš nedaří. Společně můžeme věci měnit.
Na zprávy od Vás se těší
•
•

Jaroslav Martinek, tel. 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz
Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e-mail: jitka@dobramesta.cz

Promýšlíme své město, svou obec
Dnes přinášíme závěry mezinárodní konference „Promýšlíme své město, svou obec“, která
se uskutečnila v Milevsku ve dnech 16. – 17. 10. 2019. Do jihočeského regionu Milevska se
sjelo na 130 odborníků z nejrůznějších oborů, nechyběli zde zástupci státní správy,
samosprávy, komerčního i neziskového sektoru, vzdělávacích institucí i oborových
sdružení. Společně hledali odpověď na otázky:
•
•
•

Strategie Smart Cities, energetická koncepce, adaptace na změna klimatu, plán
udržitelné městské mobility. Kterou strategii má město realizovat dříve?
Zvládneme realizovat odvážná opatření, která by odpovídala propracovaným
slovům a větám v kvalitně připravených politických strategiích?
Jaká bude vládní koncepce městské a aktivní mobility? A bude odpovídat i na nové
výzvy z oblasti životního prostředí a zdraví?

Správní rada schválila směřování na rok 2020
Závěry konference určit směřování spolku Partnerství pro městskou mobilitu, které bylo
následně odsouhlaseno správní radou dne 24. 10. 2019 (více v zápisu správní rady).
Hlavní aktivita našeho spolku v roce 2020 je postavena na přípravě nové vládní koncepce
městské a aktivní mobility. Myšlenka souvisí i s faktem, že Ministerstvo dopravy již nebude
připravovat pro příští období samostatnou Strategii rozvoje cyklistické dopravy, ale zahrne
ji právě do připravované koncepce. Cílem je rozvíjet tuto koncepci pomocí čtyř pilířů
korespondujících s evropským projektem Partnerství pro městskou mobilitu, který
spolukoordinuje české MMR. Mimo jiné, právě podle evropského projektu se jmenuje i náš
spolek (více v článku z 29. 3. 2019). Oblasti aktivit spolku Partnerství pro městskou mobilitu
jsou popsány zde.

Proměna ulic s důrazem na děti
Seminář, který se konal v předvečer konference v Milevsku dne 15. 10. 2019, vedla dvojice
zahraničních lektorů. Ruben Loendersloot z Nizozemska hovořil o přístupu k plánům
udržitelné městské mobility, jak je definuje aktualizovaná evropská metodika SUMP 2.0.
Konkrétními příklady a inspirací, jak změnit design ulice s ohledem na děti, se zabýval Karl
Reiter z FGM-Amor. Jeho přednáška vycházela z publikace „20 důvodů, proč proměnit
ulice našich měst a obcí“, která byla přeložena i do češtiny. Účastníci pak společně hledali
příklady a příležitosti, kde by mohli ve své práci nápady uplatnit. Všechny materiály ze
semináře jsou ke stažení na Akademii městské mobility.
A zásadní otázka byla: Příklady máme hlavně ze zahraničí, najdeme ale úspěšné realizace i
u nás, podobně jako v Krnově?

Design ulice. Pojem, o kterém ještě uslyšíte
Poslední dobou se mění chápání ulice a jejího designu. Před několika lety byla ulice
vnímána především jako prostor spojující destinace hlavně pro motorová vozidla. Dnes je v
projektech ulic často vnímán chodec či cyklista jako velmi důležitý prvek a veřejný prostor

začíná odrážet jejich životní styl. Podívejte se, co se povedlo v Pardubicích nebo Třinci, i na
další města, kde ulice na svoji proměnu zatím čekají. Více v bulletinu Partnerství pro
městskou mobilitu (září 2019).

Novinky ze světa dopravy a mobility
Připravili jsme pro Vás výběr posledních novinek na našich webech. Jejich přehled najdete v
článku na dobramesta.cz. A pokud budete chtít, zašleme vám speciální přílohu, která
shrnuje posledních 80 novinek na našich webových stránkách.

Zapište si do diáře…
•

Konference na téma SUMP 2. generace
Praha, Ministerstvo dopravy, 12. 11. 2019

•

Financování dálkových cyklotras po roce 2021
Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj, 29. 11. 2019

•

For Bikes
Praha, PVA Letňany, 20. – 22. 3. 2020

... a další.
Více o připravovaných akcích na Akademii městské mobility.

