
   

 
 

ZPRAVODAJ č. 5 / 2019 

 

CITÁT NEWSLETTERU: „Jak se stát úspěšným starostou je mnohem jednodušší, než jsem si 

myslel. Bohatě stačí po celém městě ztrojnásobit počet parkovacích míst. Lidé budou šťastní, 

radnici lze následně zcela rozpustit.“  starosta města Krnova. 

Výrok pana starosty, zveřejněný na sociálních sítích 2. 7. 2019, zveřejňujeme s jeho 

souhlasem. I když s humorem a ironií, velmi přesně vystihuje otázky, které trápí mnoho 

měst. Je lepší se krátkodobě zavděčit? Nebo raději vysvětlovat zákony dopravní indukce, 

komunikovat s občany města o připravovaných krocích a podporovat systémové změny 

v oblasti osvěty, financování a legislativy u otázek spojených s řešením městské a aktivní 

mobility?  

Víme, že bude připravovat nová vládní Koncepce městské a aktivní mobility. Pojďme ji 

tedy společně ovlivňovat, aby odrážela skutečné problémy a potřeby měst. Vládní 

dokument může být postaven na konkrétních pilotních příkladech. Například v Krnově 

bude možné pilotně zřídit cyklistické pruhy na státní a krajské komunikaci, v případě 

revitalizace náměstí bude dáno více prostoru pro maminky s kočárky, pro zahrádky, zeleň a 

samozřejmě také chodce a cyklisty. V jiných městech možná zase řeší jiné problémy. 

Představte své město v rámci následujících akcí. Nechceme jen informovat, vzdělávat, ale 

spolu s vámi chceme měnit status quo. 

Pro vaši potřebu jsme shrnuli základní fakta do materiálu „Proč se vyplatí přemýšlet nad 

dopravou“. Leták ke stažení 
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Pozvánky na akce, na kterých opět budeme chtít vyvolat diskusi k nové 

vládní koncepci 

25. července 2019, Náchod: Závěrečná konference projektu rozvoje aktivní mobility v 

česko-polském příhraničí, aneb z čeho budeme financovat cyklostezky? 

Kromě představení výstupů projektu otevřeme téma: Jak to bude s financováním 

cyklistických stezek v období 2020 – 2027? A rovnou vám prozradíme, že se budeme ptát 

na budoucí alokace. Je dobré se ptát s předstihem, i když dnes se teprve tvoří pravidla pro 

další programovací období. Připravuje se řada projektů s velkým rozpočtem na výstavbu 

cyklistických komunikací. Je možné už dnes vytvořit realistický plán financování? Více o 

našich aktivitách zde: https://www.cyklomesta.cz/sit-dalkovych-cyklotras.  

10. - 12. září, Praha: Letní škola mobility, aneb první škola, která bude měnit pohled 

na mobilitu 

V tomto případě chceme pozvat zástupce vybraných měst, která v současné době 

zpracovávají Plán udržitelné městské mobility, nebo jej budou připravovat. Na společném 

třídenním workshopu rozebereme ukázkové pilotní projekty a vytvoříme návrh pro jejich 

úspěšné dotažení. Preferována také budou města, která chtějí řešit konkrétní problém, 

např. s úpravou veřejného prostoru apod. Základní osnovu vzdělávacího programu najdete 

na tomto odkaze. Počet míst je opravdu nízký, proto neodkládejte registraci a ozvěte se 

nám. 

30. září, Praha: Města budoucnosti, aneb zapojíme do přípravy více partnerů 

V tomto případě jsme zvaní na Konferenci Města budoucnosti 2019, která má poskytnout 

diskuzní platformu, na které na jednom místě zástupci měst a obcí hovoří o svých 

problémech, sdílí své zkušenosti, a společně s odborníky na danou tématiku nachází řešení 

a přináší odpovědi na současné potřeby pro úspěšné vedení měst a obcí. Program a bližší 

informace jsou k dispozici na tomto odkaze https://www.mesta-budoucnosti.cz/.  Podle 

programu je ale zřejmé, že témata se budou týkat hodně moderních technologií. 

Pro členy Partnerství se nám podařilo zajistit 30 volných vstupenek. Na konferenci se dále 

bude konat pracovní porada určená pro města. Vzhledem k tomu, že se na konferenci 

sejdou opravdu významné osobnosti, zkusme toho využít a otevřít s nimi problémy našich 

měst, která nemusí vyřešit ani moderní technologie.  Připravte si tedy vaše otázky, přihlaste 

se o volné vstupenky a pojďme o nich diskutovat s přítomnými mluvčími a dalšími 

účastníky konference.  

https://www.dobramesta.cz/akce/66/dalkove-cyklotrasy-cr-a-koncepce-rozvoje-preshranicni-cykloturistiky-v-polsko-ceskem-prihranici
https://www.dobramesta.cz/akce/66/dalkove-cyklotrasy-cr-a-koncepce-rozvoje-preshranicni-cykloturistiky-v-polsko-ceskem-prihranici
https://www.cyklomesta.cz/sit-dalkovych-cyklotras
https://www.dobramesta.cz/akce/67/letni-skola-mobility
https://www.dobramesta.cz/akce/67/letni-skola-mobility
https://www.dobramesta.cz/vzdelavaci-program
https://www.cyklomesta.cz/kontakt
https://www.cyklomesta.cz/kontakt
https://www.dobramesta.cz/akce/58/konference-mesta-budoucnosti-2019
https://www.mesta-budoucnosti.cz/


   

 
 

15. října, Milevsko: Setkání členů spolku Partnerství pro městskou mobilitu, aneb „a 

co děti, mají si kde hrát?“ 

Tentokrát jsme si pro vás připravili skutečnou lahůdku. Přijede k nám rakouský koordinátor 

evropského projektu Metamorphosis, který se zaměřuje na proměnu městských obytných 

čtvrtí s důrazem na děti. Ve spolupráci s nimi bude v češtině vydána brožura „20 důvodů, 

proč bychom měli naše města transformovat“. Nabízí odpovědi, proč bychom obytné čtvrti 

měli změnit v místa vstřícná k dětem. Brožura je výborným nástrojem pro každého, kdo se 

o toto téma zajímá, především však pro politiky a úředníky ve správě měst a obcí. 

Anglickou verzi je možné si stáhnout na tomto odkaze: 

https://www.dobramesta.cz/aktuality/962/inspirujeme-se-projektem-metamorphosis-

aneb-o-promene-mestskych-obytnych-ctvrti-s-durazem-na-deti.  

Neformální setkání členů spolku se proběhne v předvečer konference zaměřené na chytrá 

města a obce. Registrujte se zde. 

 

16. - 17. října 2019, Milevsko: Promýšlíme své město, svou obec, konference chytrých 

měst a obcí, aneb pojďme si sami vytvořit aktualizovanou metodiku Plánu udržitelné 

městské mobility. 

Co má společného strategické plánování a skládání Rubikovy kostky? Pokud skutečně 

chceme „promýšlet“ naše města, pak nutně musíme porozumět, co znamená průřezovost. 

Zatím to ale vypadá tak, že města musí udělat strategii Smart Cities, energetickou koncepci, 

adaptaci na změnu klimatu, plán udržitelné městské mobility. Kterou strategii má tedy 

město realizovat dříve? A když už má strategické dokumenty, daří se na jejich základě 

realizovat odvážná řešení? 

Oproti konferenci Města Budoucnosti se bude jednat o naši konferenci. Chceme otevřít 

řadu otázek, které nás trápí. Chceme dát prostor menším městům. 

Registrace je k dispozici. 

 

 

  

https://www.dobramesta.cz/aktuality/962/inspirujeme-se-projektem-metamorphosis-aneb-o-promene-mestskych-obytnych-ctvrti-s-durazem-na-deti
https://www.dobramesta.cz/aktuality/962/inspirujeme-se-projektem-metamorphosis-aneb-o-promene-mestskych-obytnych-ctvrti-s-durazem-na-deti
https://www.zivemilevsko.cz/konference/
https://www.dobramesta.cz/milevsko
https://www.dobramesta.cz/milevsko
https://www.zivemilevsko.cz/konference/


   

 
 

Nabízíme k využití…. 

Nabídka seminářů pro školy 

Studenti se ptají, upozorňují na závažné trendy ve společnosti, jako jsou klimatické změny, 

systém vzdělávání, možnosti života v budoucích městech. Partnerství pro městskou 

mobilitu, které se tématem zabývá, chce pomoci tuto diskusi kultivovat. Ve spolupráci 

se spolkem NaKole nabízí školám program seminářů, které jsou určeny pro studenty 

středních škol, případně pro druhý stupeň základní školy. Více 

na https://www.cyklomesta.cz/akce-na-skolach 

Novinky z Akademie městské mobility  

O prostředky na nákup ekovozidel je možné žádat až do konce září. V programu na 

podporu ekovozidel vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí (MŽP) stále zbývají 

volné prostředky. Zájemci o ně mohou žádat až do konce září.  

Používáte na úřadě nebo ve firmě služební (elektro)kola? Chtěli byste mít takovou možnost 

a nechcete se o ně starat? Dejte nám o tom vědět, tvoříme manuál pro firemní mobilitu. 

Více informací najdete zde. 

Partnerství pro městskou mobilitu ustanoveno 

Dne 18. června 2019 Krajský soud v Ostravě schválil zápis změny do spolkového rejstříku. 

Dnem nabytí právní moci je 4. 7. 2019. Byla tak dokončena transformace, 

kterou schválila valná hromada Asociace měst pro cyklisty dne 29. 3. 2019. Jednoznačně 

největší změnou je posun v poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem 

k městské mobilitě. Základní dokumenty jsou uvedeny zde. 

... a další. 

Více o připravovaných akcích na Akademii městské mobility. 

  

 

https://www.cyklomesta.cz/akce-na-skolach
https://www.cyklomesta.cz/novinky/968/o-prostredky-na-nakup-ekovozidel-je-mozne-zadat-az-do-konce-zari
https://www.cyklomesta.cz/novinky/971/zmeni-bikesharing-firemni-mobilitu
https://www.cyklomesta.cz/zakladaci-listiny-formulare
https://www.dobramesta.cz/akce-prehled

